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                                                                                                                          ÖNSÖZ 
 

 
 

 

   Geniş uygulama alanı, taşıdığı üretim ve pazarlama riskleri ile dinamik bir özelliğe 
sahip olan tarım sektörü, beslenme için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde temin 
eden, toplam istihdamın büyük bir bölümünü karşılayan ve ülke ekonomisine önemli katkıları 
olan, stratejik bir sektördür.  

Ülkemiz, ekolojik özellikleri itibariyle, önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. 
Tarımsal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile bu 
potansiyelden maksimum seviyede fayda sağlanması, doğru ve etkin tarım politikalarının 
uygulanmasıyla mümkündür.  

Tarım sektörünün geliştirilmesi için Bakanlığımızca son 4 yılda; Tarım, Üretici 
Birlikleri, Gıda, Tarım Sigortaları, Bitki Islahçı Hakları, Organik Tarım, Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı, Tohumculuk Kanunları olmak üzere 8 önemli Kanun yürürlüğe 
konulmuştur. 

 
Tarımsal destek miktarı önemli oranda artırılarak 2006 yılında; çiftçilerimize toplam 

4 milyar 784 milyon YTL destek verilmiştir. 2006 yılında prim, hayvancılık ve kooperatif 
destekleri bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artırılmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak 
ayçiçeği, çeltik, narenciye, süt ve beyaz et gibi bazı önemli ürünlerde üretim artışları 
sağlanmıştır. 

 
Uygulamaya konulan projelerle, tarım sektörünün bir “İktisadi Alan” olduğu anlayışı 

hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, tarımsal faaliyetlerin daha fazla bilgiye dayalı olarak 
yapılması, çiftçi eğitimine önem verilmesi ve yeni yaklaşımlarla sorunların çözülmesi için 
2006 yılında önemli projeler başlatılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan Tarımsal Yayımın 
Geliştirilmesi (TAR-GEL) Projesi ile 2.500 Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim, 
çiftçilerimizle buluşturulmuştur.  

 
 



 

ii 

 
 
 
Çalışmalarını başlattığımız Tarımsal Yayımın Özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tarım 

Danışmanlığı ile TİGEM’in yürüttüğü Sertifikalı Tarım İşçileri Projeleri bu anlayışa hizmet 
eden diğer projelerimizdir.  

 
Ayrıca 2006 yılında, sektörde yapısal dönüşümü sağlamak amacıyla, kırsal kalkınma 

yatırımlarının desteklenmesi programı uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, her türlü 
tarımsal ürünün işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
ekonomik yatırımlar ile sulama yatırımlarına hibe desteği verilmektedir.  

 
Hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili olarak; hayvan sağlığı, suni tohumlama ve mera 

ıslah çalışmalarında önemli başarılar elde edilmiştir. Et ve Balık Kurumu özelleştirme 
kapsamından çıkarılmış, Kurumun Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte 28 il’de yürüttüğü 
TAR-ET Projesi başlatılmıştır. 
 

Ülkemizde genel ekonomide sağlanan başarılı gelişmelere paralel olarak, 2006 yılı 
tarım sektöründe de birikmiş sorunların ele alındığı ve bunların çözümleri yolunda önemli 
adımların atıldığı bir yıl olmuştur.  

 
2007 yılı, uygulamaya koyacağımız yeni projeler ve daha etkin ve verimli bir şekilde 

uygulanabilecek rasyonel destekleme mekanizmalarıyla, sektörümüz açısından çok daha 
başarılı bir yıl olacaktır. Bu vesile ile başta çiftçilerimiz olmak üzere, yüce milletimize güven 
ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

 
 
 
                     Mehmet Mehdi EKER 
                                                                                           Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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                                                                                                                           SUNUŞ 
 

 
 
 
 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak gerek kuruluş Kanunumuz,  gerekse tarım sektörü 
ile ilgili genel mevzuatın verdiği görevler çerçevesinde ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak 
sürdürülebilir, verimli, uluslararası alanda rekabet edebilir, gelişmiş bir tarımsal endüstriye 
sahip, kendi halkı için yeterli kalitede ve miktarda, sağlıklı gıda üretebilen ve biyoçeşitliliğin 
korunduğu bir tarım sektörü oluşturmayı hedef alarak çalışmalarımıza 2006 yılında da devam 
edilmiştir.  
 
       Bakanlığımızın bu temel görevleri yanında önceki yıllarda başlamış olan projelere ek 
olarak 2006 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Tarım Sigortası 
Uygulamaları, Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi gibi temel projeler yürürlüğe konulmuş ve 
yeni vizyona uygun toplam 59 proje yürütülmüştür.  
    
      Tarımsal desteklemeler ihtiyaca bağlı olarak çeşitlendirilmiş; Alan Bazlı Destekler, 
(DGD – Mazot – Gübre) Prim Destekleri, Alternatif Ürün Destekleri, Hayvancılık Destekleri, 
Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri, Kimyevi Gübre Desteği, Kooperatif Destekleri, 
Sertifikalı Tohum Desteği ve Sübvansiyonlu Kredi Desteği adı altında ödemeler yapılarak 
daha fazla sayıda çiftçiye ulaşım sağlanmıştır. 
 
      Ayrıca, mali yönetim sistemimizde köklü değişiklikler getiren 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, Bakanlığımız bünyesinde Strateji 
Geliştirme Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur.  
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  Anılan kanun gereği Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bir taraftan ön mali 
kontrol işlemleri yapılırken diğer taraftan da harcama sürecinde görevli olan personelimizi 
yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapılmıştır. 
Kurulmuş olan İç Denetim Birimi Başkanlığına 5 İç Denetçinin ataması yapılarak 
Bakanlığımız iç kontrol sistemi oluşturulmuştur.   
          
       Bakanlığımızca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi 
gereği hazırlanmış olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu, mali 
saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
 
                  

                                                                                       Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI                            
                                                                                          Müsteşar 
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KISALTMALAR 
 
ARIP  : Tarım Reformu Uygulama Projesi 
BTS  : Bütçe Takip Sistemi 
CBS  : Coğrafi Bilgi Sistemi 
ÇATAK : Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması 
ÇKS  : Çiftçi Kayıt Sistemi 
ÇAYKUR    : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
DGS  : Doğrudan Gelir Desteği 
DİATK : Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi 
DSYMBS   : Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Sistemi 
DTÖ  : Dünya Ticaret Örgütü 
EUREPGAP : Avrupa Perakendeciler Çalışma Grubu – İyi Tarım Uygulamaları 
FADN  : Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesi 
FAO  : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
FAPC  : NATO Gıda ve Tarım Planlama Komitesi 
GDO  : Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
GEF  : Küresel Çevre Fonu 
ha  : Hektar 
IACS  : Entegre Arazi Kontrol Sistemi 
IFAD  : Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
IPARD : Katılım Öncesi Mali Yardım Programı Kırsal Kalkınma Bileşeni 
IPGRI  : Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü 
ISPM – 15 : İhracatta Ahşap Ambalaj Malzemeleri Standardı. 
İMİD  : İdari Mali İşler Dairesi 
İTU  : İyi Tarım Uygulamaları 
KAL-DER    : Türkiye Kalite Derneği 
KASDP : Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
KKGM : Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 
LPIS  : Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 
OIE             : Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı 
OPD  : Ortak Piyasa Düzenleri 
PERGEM : Personel Genel Müdürlüğü 
STM  : Sınır Ticareti Merkezleri 
TAGEM : Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
TAKBIS     : Tapu Kadastro Bilgi Sistemi 
TAR-YAD : Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi 
TEDGEM : Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 
TİGEM         : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
TKK            : Tarım Kredi Kooperatifleri  
TMO         : Toprak Mahsulleri Ofisi  
TÜGEM : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
TURKVET  : Türk Veteriner Bilgi Sistemi 
TZOB           : Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
UKKS  : Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 
UNDP  : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
UNEP  : Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
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I- GENEL BİLGİLER 
 
A- MİSYON VE VİZYON 
 
Misyon: Ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir, verimli, uluslararası 

alanda rekabet edebilir, gelişmiş bir tarımsal endüstriye sahip, kendi halkı için yeterli kalitede 
ve miktarda, sağlıklı gıda üretebilen ve biyoçeşitliliğin korunduğu bir tarım sektörü 
oluşturmak misyonumuzdur.  

   
Vizyon: Bilgi ve teknoloji ile bütünleşmiş, uluslararası standartlara ve kurallara 

uyumlu, Dünya pazarları ile entegre bir tarım sektörü vizyonumuzdur. 
 
 
 
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
Bakanlığın Kanunlar ile belirlenmiş görevleri şunlardır: 
 a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, 

tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak 
ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün 
geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmak,   

                                                           
  b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve 

girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması ve 
geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak ve yaptırmak, 

 
 c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili 

hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme 
politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak, 

 
 ç) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak 

üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için 
gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek ve bu konularda çiftçinin 
teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 

 
 d) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskan ihtiyaçlarını 

karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki yerleşme 
imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, arazi toplulaştırılması yapmak 
ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

 
 e) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için 

ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek üzere bitkisel üretim ve 
hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeşitlendirmek, 

 
 f) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği 

ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak 
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ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, mevzuat 
çerçevesinde gerekli izni vermek, 

 
 g) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke 

düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ile programları ve 
projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projeleri 
uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik 
çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve 
tarımsal yayım ve eğitim için her türlü eğitim merkezi gibi tesisler kurmak, kurslar açmak, bu 
alanlarda teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliğinde bulunmak, 

 
 ğ) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için 

ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis edilecek arazileri 
tespit etmek, bunların kullanılmasına izin verilmesinde ilgili kuruluşlarla koordinasyon 
sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani 
fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak 
ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek, 

 
 h) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontrolüne 

yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve 
uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara 
uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve 
kontrol hizmetlerini yürütmek, 

 
 ı) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla 

mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai 
karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, hastalık ve 
zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri 
hastalık ve zararlılar yönünden kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, 
zararlılar hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları ile 
önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini programlayıp 
uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 

 
 i) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinelerinin ithal, imal, satış ve kullanılma 

esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak, 

 
 j) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ile ilgili 

teşhis, tedavi ile koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri 
kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, 
uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde 
sağlık kontrollerini yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metotlarla 
sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak, 
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 k) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla 
hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner 
hekimlerin,  hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek, 

 
 l) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile 

veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddelerini üretmek, 
üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza 
şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya 
tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve 
laboratuar, imalat yerleri ve istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve 
faaliyetlerini kontrol etmek, 

 
 m) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve 

tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant 
yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak, 

 
 n) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii ve suni 

tohumlama ile embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme programlarını 
hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmalarını 
özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projeleri 
denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve yayım 
hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek, 

 
 o) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları yapmak ve 

yaptırmak, 
 
 ö) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 

denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.   
                            
 
 
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

      1-TARİHÇE 
 

   1920 yılında T.B.M.M Hükümetinin kurulması ile başlayan Bakanlık teşkilatlanması 
geçen süre içinde çok değişikliklere uğramıştır. Bu tarihi süreçte yasal düzenlemeler, kurulan 
teşkilat yapısı ve görevleri ile Tarımsal bazı uygulamaları analitik bir şekilde ele alınmıştır.     

                                                                                                                                                                  
Yasal Düzenleme 

 Bakanlığın Adı Teşkilat Yapısı ve Görev Alamı 

1920-İlk TBMM -3 
sayılı kanun İktisat Vekâleti İktisadi merkezi örgütlenme Ticaret, Sanayi, Ziraat, 

Veteriner, Orman ve Maden İşleri 

1924–432 sayılı 
kanun Ziraat Vekâleti Konu ve ürün esaslı merkezi tarımsal örgütlenme-

Ziraat, Veteriner ve Orman İşleri 
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1928–200 sayılı 
1950-Geçerli kanun İktisat Vekâleti 

Konu ve Ürün esaslı merkezi örgütlenme Ticaret, 
Sanayi, Ziraat, 

Veteriner, Orman ve Maden İşleri 

1931–1910 sayılı 
kanun 

Ziraat Vekâleti 
(Tarım 

Bakanlığı) 

Konu ve ürün esaslı merkezi tarımsal örgütlenme 
Ziraat, Veteriner ve Orman İşleri 

1937–3203 sayılı 
kanun 

Ziraat Vekâleti 
(Tarım 

Bakanlığı) 

Konu, ürün esaslı merkezi tarımsal örgütlenmenin 
merkez ve taşra teşkilatlarının kuruluşu ve çalışma 
esaslarının belirlenmesi. Ziraat Veteriner Orman ve 
Pamuk Genel Müdürlüklerinin Kurulması ve işleri 

Geçerli yasaya göre 
teşkilat değişiklikleri Tarım Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı teşkilatlarının genişlemesi. 
Merkezde 5’i Ana hizmet olmak üzere toplam 19 

birimin oluşturulması. Bitkisel, hayvansal, üretim ve 
orman işleri 

1950–1962 Geçerli 
yasaya göre teşkilat 

değişiklikleri 
Tarım Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı teşkilatlarının genişlemesi. 
Merkezde 6 ana hizmet birimi olmak üzere toplam 24 

birim Kurulması. Bitkisel hayvansal 
üretim ve orman işleri 

1963–1973 Geçerli 
yasaya göre teşkilat 

değişiklikleri 
Tarım Bakanlığı 

Konu ürün esaslı merkez ile taşra teşkilatının 
genişlemesi. Merkezde 9 ana hizmet birimi olmak 

üzere toplam 31 birimin oluşturulması. 
Bitkisel hayvansal üretim ve Orman İşleri 

1974–4/92 Hükümet 
Kuruluş Kararnamesi 

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 

Bakanlığı 

Orman işlerinin ilk defa Bakanlıktan ayrılarak, 
kurulan Orman Bakanlığına devredilmesi yerine gıda 
İşlerinin verilmesi. Merkezde 12 ana hizmet birimi, 
toplam 31 birim Gıda, Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

İşleri 

1975–80 Değişik 
kararnameler 

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 

Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı örgütlenmede merkezde 12 ana 
hizmet birimi olmak üzere 31 birimin korunduğu 

görülmektedir. Gıda, Bitkisel ve Hayvansal üretim 
işleri. 

 

1981–2384 sayılı 
kanun 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı örgütlenmede Orman Bakanlığı 
tekrar Tarım Bakanlığı ile birleştirilmiş. Merkezde 14 

ana hizmet birimi olmak üzere toplam 32 birim 
bakanlığa bağlanmıştır.  Bitkisel ve Hayvansal üretim 

ile Orman işleri 
 

1983–183 sayılı KHK
Tarım Orman ve 

Köyişleri 
Bakanlığı 

Konu ve ürün esaslı örgütlenme Köyişleri ve Koop. 
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmış 

köy alt yapı çalışmalarından da sorumlu tutulmuştur. 
Merkezde 11 ana hizmet birimi, toplamda 31 birim. 
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1984–212 sayılı KHK
Tarım Orman ve 

Köyişleri 
Bakanlığı 

Bakanlık birimlerinin ilk olarak ana fonksiyonlarına 
göre örgütlenmesi esas alınmış ve yıllardır süre gelen 

konu ve ürün esaslı örgütlenme terk edilmiştir. 
Böylece kırsal kesime hizmet götüren merkezi 

birimlerin kumanda birliği ve yatay koordinasyon 
sağlanması yönünden tek bir yönetim ve denetim 

altında birleştirilmesi öngörülmüştür. Merkezi 
örgütlenmede 3 ana hizmet birimi olmak üzere toplam 
23 birim oluşturulmuştur. Tarım, orman ve kırsal alt 

yapısı işleri. 

1985–3161 sayılı 
kanun 

Tarım Orman ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Ana fonksiyonlarına göre ve Tarım politikaları 
oluşturmaya uygun teşkilatlanma, az birimle fazla 

yetki ve yönlendirmeye yönelik olmak üzere, 
merkezde 3 ana hizmet birimi, toplam 23 birim 

oluşturulmuştur. Tarım, orman ve kırsal alt yapısı 
işleri. 

1991–441 sayılı KHK
Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Orman bakanlığı ikinci kez ayrılarak, Ana 
fonksiyonlarına göre Tarım ve Köyişleri hizmetlerinin 

Tarım bakanlığı tarafından yürütülmesi 
öngörülmüştür. Merkezi örgütlenmede 5 ana hizmet 
birimi olmak üzere toplam 23 birim oluşturulmuştur. 

1992–2007 yılları 
1991 yılında çıkarılan 
ve yürürlükteki 441 

sayılı kanun 
hükmünde kararname 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Halen geçerli 441 KHK 1991 yılından sonra ana 
fonksiyonlarına göre örgütsel yapı korunarak, 1992 de 

TSEK ve1993 yılında EBK özelleştirme amacıyla 
ayrılmış ve 2005’de KHGM kapatılmış mahalli 

idarelere devredilmiştir. 
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      2-MEVZUAT 
 
2006 Yılında Yürürlüğe Konulan Mevzuat 
 
a) Kanunlar   
  

   1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler 
Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına, Ziraat Vekâletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi 
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 03.01.2006 tarihli ve 26042 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
2- At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.03.2006 

tarihli ve 26116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
3- Tarım Kanunu 25.04.2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 
 
4- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun 8.07.2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
5- Tohumculuk Kanunu 08.11.2006 Tarihli ve 26340 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
6- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 

5578 sayılı Kanun 09.02.2007 tarihli ve 26429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
 
b) Bakanlar Kurulu Kararları 
 
1– 2006/9922 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar 17.01.2006 tarihli ve 26052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
2– 2006/9951 Yaş Çay Üreticilerine 2005 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödemesine 

İlişkin Ekli Karar 28.01.2006 tarihli ve 26063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
3– 2006/10016 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar 

15.02.2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
4– 2006/9994 2005 Yılında Meydana Gelen Kuş Gribinden (Tavuk vebası) 

Etkilenen, Kanatlı Sektöründe Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C Ziraat 
Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi 
ve Söz Konusu Üreticilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin Karar 16.02.2006 tarihli ve 26082 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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5– 2006/9965 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları 17.02.2006 

tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
6– 2006/10105 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, 

Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Ekli Karar’ın yürürlüğe Girmesi 
28.02.2006 tarihli ve 26094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
7– 2006/10116 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatında Yer Manisa-

Beydere Zirai Üretim İşletmesi ve Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğünün Kaldırılması 
14.03.2006 tarihli ve 26108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
8– 2006/10243 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine 

ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirmesine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar 07.04.2006 tarihli ve 26132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
9– 2006/10266 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, 

Aspir, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödemesine Dair 
Karar 20.04.2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
10– 2006/10284 Listedeki İl, İlçesi, Köyü ve Sınırları İle Alanları Belirtilen Yerlerde 

Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
11– 2006/10300 Listedeki İl, İlçesi, Köyü ve Sınırları İle Alanları Belirtilen Yerlerde 

Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
12– 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Ekli Listede Bağlılık 
Durumlarını Gösterilen Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen 
Adlarda Bağımsız Köy Haline Getirilmesi 25.04.2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
13– 2006/10454 Ekli Listede Belirtilen Yerleşim Alanlarının 3083 sayılı Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı 
Olarak Tespiti Kararı 02.06.2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
14– 2006/10506 Ekli Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar 10.06.2006 

tarihli ve 26194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
15– 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi Dair Tarım Reformu 

Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Ekli Listede Bağlılık 
Durumları Gösterilen Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Karşılarında Belirtilen 
Adlarla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi kararı 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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16– 2006/10781 Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak 

Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar 05.08.2006 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
17- 2006/10865 Ekli “Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Karar”ın yürürlüğe 

konulması 31.08.2006 tarihli ve 26275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
18– 2006/10972 ekli “Sudan’a Buğday Tohumluğu Hibe Edilmesine İlişkin Karar”ın 

yürürlüğe konulması 29.09.2006 tarihli ve 26304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
19- 2006/10910 Ekli "Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "04.10.2006 Tarihli Ve 26309 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
20– 2006/10949 Denizli ili, Çardak İlçesi, Beylerli Kasabası Arazi Toplulaştırılması 

Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 06.10.2006 tarihli Ve 26311 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir. 

 
21- 2006/11184 Ekli “Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 

Karar; 10.11.2006 Tarihli ve 26342 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
22- Karar Sayısı: 2006/11198Ekli “Sel Afetinde Zarar Gören Çiftçilere Hububat 

Tohumluğu ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar” 29.11.2006 
Tarihli ve 26361 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
23- Karar Sayısı: 2006/11199 15.9.2006–20.11.2006 tarihleri arasında meydana 

gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören gerçek ve  tüzel kişi üreticilerin T. C.Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin ekli 
Karar’ın yürürlüğe konulması; 29.11.2006 Tarihli ve 26361 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 24- Karar Sayısı: 2006/11200 Ekli “Sel Afeti Nedeniyle Zarar Gören İllerdeki 

Çiftçilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar 29.11.2006 Tarihli ve 26361 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 25- Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve 

Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar 08.12.2006 Tarihli ve 26370 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 26- Karar Sayısı: 2006/11324 Sel Afeti Nedeniyle Zarar Gören İllerdeki Çiftçilere 

Çay ve Şeker Hibe Edilmesine İlişkin Karar 09.12.2006 Tarihli ve 26371 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir. 

 



 

10 

27- Karar Sayısı: 2006/11307 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen (Konya Aydın Isparta 
illerinde)  13.12.2006 Tarihli ve 26375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
28- Karar Sayısı: 2006/11308 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 

Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa ve Aksaray 
13.12.2006 Tarihli ve 26375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
29- Karar Sayısı: 2006/11422 Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 26.12.2006 Tarihli ve 26388 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 30- Karar Sayısı:2006/11436 Yaş Çay Üreticilerine 2006 Yılı Ürünü Destekleme 

Pirimi Ödenmesine İlişkin Karar 30.12.2006 Tarihli ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

 
 
c) Yönetmelikler 
  
 1- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli 

Organik Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve 
Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.01.2006 tarihli ve 
26048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 2- Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin 

Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.02.2006 tarih ve 26090 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 3- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik18/03/2006 
tarihli ve 26112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 4- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmelik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 5- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmelik 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 6- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından 

Yapılacak Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği 09.05.2006 tarihli ve 26163 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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 7- İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 15.05.2006 tarihli ve 26169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 8- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım İhale Yönetmeliği 17.05.2006 

tarihli ve 26171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 9- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

18.05.2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 10- Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 18.05.2006 tarihli ve 26172 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 11- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 12- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 15.06.2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 13- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği 

15.06.2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 14- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 15.06.2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 15- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri 

Yönetmeliği 15.06.2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 16- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

20.06.2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 17- Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği 20.06.2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 18- Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin 

İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 19- Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği 28.06.2006 tarihli ve 26212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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 20- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
 21- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 22- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

26.07.2006 tarihli ve 26240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 23- Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.07.2006 tarihli ve 26243 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 24- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.08.2006 tarihli ve 
26246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
 25- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma Denetleme Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik 09.08.2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 26- Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.08.2006 

tarihli ve 26258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 27- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2006 tarihli ve 
26260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
28- 2006/10857 ekli Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar 

Hakkında Yönetmelik 27.08.2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
29- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair 

Yönetmelik 08.09.2006 Tarihli ve 26283 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

30- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal Ve Enzim 
İçerikli Organik Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya 
Arzı Ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 
15.09.2006 tarihli ve 26290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
31- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği16/09/2006 Tarihli ve 26291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
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32- Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair 
Yönetmelik 22.09.2006 Tarihli ve 26297 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
33- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.09.2006 Tarihli ve 26297 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
34- 2006/10934 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 05.10.2006 Tarihli Ve 26310 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
35- Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme 

Usul ve Esaslarına Dair yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik 11.10.2006 
Tarihli ve 26316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
36- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik11/10/2006 Tarihli ve 
26316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
37-Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.10.2006 Tarihli ve 26322 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
38-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği 

17.10.2006 Tarihli ve 26322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
39-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 17.10.2006 Tarihli ve 26322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
40-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 17.10.2006 Tarihli ve 26322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
41-Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 20.10.2006 Tarihli ve 26325 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
42-Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

12.11.2006 Tarihli ve 26344 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 
 
43-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği 

28.12.2006 Tarihli ve 26390 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
44-Bağcılık Yönetmeliği 30.12.2006 Tarihli ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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d) Tebliğler 
 
1-Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı 

Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2006/1)   21.01.2006 
tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
2-Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 

Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ  (Tebliğ 
No:2006/3) 22.01.2006 tarihli ve 26057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
3-Çıkma Yumurtacı Tavukların İmhası ve Yetiştiricilerinin Desteklenmesine Dair 

Tebliğ (Tebliğ No:2006/4) 24.01.2006 tarihli ve 26059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
4-Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği  (Tebliğ No:2006/5) 27.01.2006 

tarihli ve 26062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
5-Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından 2006 Yılı Ödenecek Tarla ve Depo Kontrol, 

Laboratuar Analiz ve Test Ücretleri Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2006/6)   10.02.2006 tarihli 
ve 26076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
6-Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği  (Tebliğ No:2006/8) 12.02.2006 tarihli 
ve 26078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
7–2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane 

Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı Uygulama Tebliğ  (Tebliğ No:2006/7) 12.02.2006 tarihli ve 26078 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
8-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve 

Koordinasyon Kurulu Tebliğ  (Tebliğ No:2006/1) 15.02.2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

9-Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ  (Tebliğ 
No:2006/10) 06.03.2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
10-Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği  (Tebliğ 

No:2006/9)   08.03.2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
11-Gıda Maddeleri ve Gıda İle Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında 

Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ’de 
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 22.03.2006 tarihli ve 26116 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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12-Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak 
Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle 
Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2006/12) 23.03.2006 tarihli ve 26117 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
13- 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane 

Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2006/13) 
23.03.2006 tarihli ve 26117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
14-Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Tebliğ(Tebliğ No:2006/11) 25.03.2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
15-Yumurtacı Çıkma Tavukların Kesilmesi, Rendering Tesislerinde 

Değerlendirilmesi İle Yetiştiricilerinin ve Tesis Sahiplerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ  
(Tebliğ No:2006/14) 30.03.2006 tarihli ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
16-Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2006/17)   

06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
17- Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Tebliğ No:2006/18) 13.04.2006 tarihli ve 26138 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
18-Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Kibritlerin 

Tescili Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2006/15)   22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
19-Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında 2004/39 No’lu Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Tebliğ No:2006/16) 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
20-Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Tebliğ (Tebliğ No:2006/20) 02.05.2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
21-Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve Asma Fidanı/ Çilek Fidesi 

İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2006/19)   
10.05.2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
22- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.05.2006 tarihli ve 26178 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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23- Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ  (Tebliğ No:2006/30) 18.06.2006 tarihli ve 26202 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
24- Gıda Maddeleri ve Gıda İle Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında 

Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ’de 
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2006/22)  18.06.2006 tarihli ve 26202 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
25-İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No:2006/36) 28.06.2006 tarihli ve 26212 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
26-Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliği  (Tebliğ No:2006/33) 07.07.2006 tarihli ve 

26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
27-Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği 

(Tebliğ No:2006/31) 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
28-Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden 

Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2006/34) 
07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
29-Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No:2006/24) 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
30-Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Tebliğ   (Tebliğ No:2006/23) 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
31-Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli 

Tebliğ (Tebliğ No:2006/28) 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
32-Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği  

(Tebliğ No:2006/29) 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
33- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında 2004/39 No’lu Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Tebliğ 
No:2006/32) 09.07.2006 tarihli ve 26223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
34-Meyve Asma Çeşit Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanların 

Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   (Tebliğ 
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No:2006/35) 09.07.2006 tarihli ve 26223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
35- Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ  (Tebliğ No:2006/42) 18.07.2006 tarihli ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
36–308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna 

Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2006/41)   12.08.2006 tarihli ve 26257 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
37-Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliğinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/38) 22.08.2006 tarihli ve 26267 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
38-Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı 

Analiz Metodu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/39) 
22.08.2006 tarihli ve 26267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
39-Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalara Eklenebilecek Bileşenler 

Tebliği (Tebliğ No: 2006/37) 22.08.2006 tarihli ve 26267 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
40-Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40) 23.08.2006 tarihli ve 

26268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
41-Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ 

No: 2006/45) 21.09.2006 Tarihli Ve 26296 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
42-Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2006/46) 04.10.2006 Tarihli Ve 26309 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
43-Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği(Tebliğ No: 2006/47) 04.10.2006 

Tarihli Ve 26309 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 
44-Doğal Çiçek Soğanlarının 2007 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ 

No:2006/48) 21.10.2006 Tarihli Ve 26326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
45-Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair 2006/27 sayılı Tebliğde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/49) 11.11.2006 Tarihli ve 26343 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
46–2006 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane 

Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar 
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Kurulu Kararı Uygulama Tebliği(Tebliğ No: 2006/50) 22.11.2006 Tarihli ve 26354 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
47-Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi kontrolü İçin 

Numune Alma Metotları Tebliği(Tebliğ No: 2006/51) 02.12.2006 Tarihli ve 26364 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
48-Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği(Tebliğ No: 2006/52) 

02.12.2006 Tarihli ve 26364 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
49-Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelât ve Tatlandırılmış Kestane Püresi 

Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/53) 02.12.2006 Tarihli 
ve 26364 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
50-Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle Marmelât ve Tatlandırılmış Kestane Püresi 

Tebliği(tebliğ no:2006/55) 30.12.2006 Tarihli ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
51-Türk Gıda Kodeksi Reçel Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (tebliğ 

no:2006/56)  30.12.2006 Tarihli ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 
e) Tüzük-Sirküler-Milletlerarası Antlaşmalar 
 
1-Milletlerarası Antlaşma  (Karar Sayısı:2006/10752)  Gıda ve Tarım İçin Bitki 

Genetik Kaynakları Uluslar Arası Antlaşması 08.08.2006 tarihli ve 26253 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
2-Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi Kredi 

Anlaşması 08.08.2006 tarihli ve 26253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 
f) Sirkülerler 
 
1-Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006–

2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirküler 24.08.2006 tarihli ve 26269 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
2- Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 

Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler 24.08.2006 tarihli ve 26269 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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g) 2007 Yılında Tamamlanması Öngörülen Mevzuat Değişikliği  
 
Devletin, üstlendiği kamu görevlerini gerektiği gibi hızlı ve etkin bir biçimde 

yürütmesi, Bakanlıkların çağın koşullarına, halkımızın taleplerine, siyasi, ekonomik, kültürel 
ve teknolojik birçok alanda yaşanan hızlı değişime, yeterince cevap verebilecek şekilde 
yapılandırılmaları ile mümkündür.  

  
Avrupa Birliğine uyum için etkili uygulamayı temin etmek açısından, bundan 

sorumlu idarenin, çok etkin biçimde organize edilmesi, aynı konuda birden fazla yetkili 
makamın olmaması veya aynı idare içindeki birimlerin görev yetki ve sorumluluklarının 
hiçbir şekilde çakışmaması gibi kritik konulara önem verilmesi gerekmektedir.  

  
Dünyada değişimin hızlandığı, küreselleşme ile rekabetin arttığı, tarımın sadece 

üretim ile sınırlanmadığı, yeni kavramların kabul gördüğü günümüzde, bu gelişmelere bağlı 
olarak, Türk tarımının da, başta Bakanlık olmak üzere yeniden yapılandırılması önem arz 
etmektedir.  

  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasında, hizmetlerin 

yürütülmesinde birtakım karışıklıklara sebep olan fonksiyonel esaslı yapılandırmadan 
vazgeçilerek, konu bazında bir yapılanma esas alınmıştır.  

 
Bu kapsamda, Bakanlığımızın adının Tarım ve Gıda Bakanlığı olarak değiştirilmesi 

öngören kanun taslağı hazırlanmış olup,  çalışmalara devam edilmektedir.   
  
 
3- FİZİKSEL YAPI 

    Adet 

Merkez     15 
Hizmet Binası 

Taşra 1.017 
Eğitim Tesisi       74 
Lokal       30 
Eğitim ve Dinlenme Tesisi 
(Kamp)     12 
Misafirhane   190 
Kreş 1 
Lojman 11.622 
Taşıt Aracı 5.809 
Telefon 6.723 
Faks 250 
Bilgisayar 14.000 
Yazıcı 3.500 
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 4- ÖRGÜT YAPISI 
 
1) Bakan 
• Teftiş Kurulu Başkanlığı  
• Özel Kalem Müdürlüğü 
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
 

2) Müsteşar 
• Müsteşar Yardımcıları (5) 
• Yüksek Komiserler Kurulu 
• Yurtdışı Tarım Müşavirlikleri 
• İç Denetim Birimi Başkanlığı 
 

3) Danışma ve Denetim Birimleri 
• Strateji Geliştirme Başkanlığı  
• Hukuk Müşavirliği  
• Bakanlık Müşavirleri 
 

4)  Ana Hizmet Birimleri 
• Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  
• Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü  
• Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü  
• Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  
• Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi  Başkanlığı  
 

5)Yardımcı Hizmet Birimleri 
• Personel Genel Müdürlüğü  
• İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  
• Yayın Dairesi Başkanlığı  
• Savunma Sekreterliği  
 

6)Bağlı Kuruluşlar 
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  
• Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü  
 

7)İlgili Kuruluşlar 
• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü  
• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
• Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü  
 

8) Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Merkezi 
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Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Merkezi 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak yürürlüğe konulan 
09.10.2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince 27.05.2004 tarih ve 
MKD.BMZ.1.07.2004.111 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile kurulmuştur. 

 
     9)Bakanlığın Taşrada Bulunan Kuruluşları 

• İl Müdürlükleri (81) 
• İlçe Müdürlükleri (802) 
• Köy Grubu Tarım Merkezleri (894) 

  

     10) Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı 
• Tarımsal Araştırma Enstitüleri (49) 
• Üretme İstasyonları (20) 
• Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi Müdürlüğü (1) 
• Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (1) 
• Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü (1 
• Zirai Üretim İşletmesi ve Personel Eğitim Merkezi Md.(1) 
• Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (1) 
• Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü (2) 
• Zirai Karantina Müdürlüğü (7) 
• İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü (39) 
• Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü (6) 
• El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Enstitüleri (7) 
• Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü (1) 
• Merkez İkmal Müdürlüğü (1) 
• GAP Eğitim Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1) 
• Zirai İlaç Kontrol İstasyonu Müdürlüğü (1) 
• Zirai İlaç ve Toksikoloji Merkezi Müdürlüğü (1) 

 
 
 
5 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR   

İletişim Altyapısı 

Bakanlık kampüsü yaklaşık 1500 kullanıcının internet erişimine imkân sağlayan 
bir bilgi işlem teknolojisi altyapısına sahiptir. Söz konusu kullanıcılar kampüs içerisinde 
farklı binalarda bulunmakta ve binalarda bulunan toplama noktalarından ana omurgaya 
fiber optik altyapı ile erişim sağlamaktadırlar. Kullanıcılara Internet erişimi ve e-posta 
hizmeti sağlanmaktadır. İletişim ve Güvenlik Teknolojileri Grubu, söz konusu 
kullanıcıların yüksek verimlilikte ve devamlılıkta verilen hizmetlerden yararlanmasından 
sorumludur. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait herhangi bir geniş alan ağı bulunmamaktadır. 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen tüm uygulamalar Internet üzerinden kullanıcıların 
erişimine sunulmuştur. Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlükleri tüm uygulamalara (Çiftçi 
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Kayıt Sistemi, Organik Tarım, Prim Kayıt Sistemi, Hayvan Kayıt Sistemi vb.) Internet 
üzerinden erişerek gerekli tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. Bakanlığımızın 
Internet erişimi Türk Telekom Metro Ethernet  şebekesi üzerinden yapılmakta ve 30Mbps 
bant genişliği kullanılmaktadır. 

Ayrıca kampüs dışındaki Bakanlık birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının iletişim 
altyapılarının tasarlanması, kurulumların gerçekleştirilmesi, gerekli dokümanların 
hazırlanması ve teknik destek sağlanması ile Avrupa Birliği kapsamında gerçekleştirilen 
projelere teknik danışmanlık yapılması gibi hizmetler de gerçekleştirilmektedir.  

TARIMNET Projesi 

26.04.2005 tarihinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı arasında TARIMNET Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
protokol çerçevesinde 883 İl ve İlçe Müdürlüğümüze ADSL Internet erişim hizmeti 
sağlanmış ve belirlenen bir IP grubundan söz konusu lokasyonlara statik IP dağıtımı 
yapılmıştır. Ayrıca yaklaşık olarak toplam 2670 e-posta İl ve İlçe Müdürlüklerimizin 
kullanımına açılmıştır. Bakanlığımız Internet erişimi de Protokol kapsamında 4Mbps’dan 
30 Mbps’a çıkarılmıştır. 

İl ve İlçe Müdürlüklerimiz e-posta Adresleri 

Tüm İl ve İlçe Müdürlüklerine e-posta göndermek için tarimbakanligi@tarimnet.gov.tr 

81 İl Müdürlerine e-posta göndermek için ilmudur@tarimnet.gov.tr 

803 İlçe Müdürlerine e-posta göndermek için ilcemudur@tarimnet.gov.tr 

81 İl Müdürlüğü evrak birimlerine e-posta göndermek için ilevrak@tarimnet.gov.tr 

803 İlçe Müdürlüğü evrak birimlerine e-posta göndermek için ilceevrak@tarimnet.gov.tr 

Alan Adı Yönetimi 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birimlerine ait alan adlarının yönetimi İletişim ve 
Güvenlik Teknolojileri Grubu tarafından yapılmaktadır.  Alan adlarının açılması, aktif 
duruma getirilmesi ve DNS sunucu değişiklikleri yönetim çerçevesinde yapılan işlemlerden 
bazılarıdır. Grubumuzca aşağıdaki alan adlarının yönetimi yapılmaktadır. 

  
-tarim.gov.tr 
-tedgem.gov.tr 
-aoc.gov.tr 
-ankarazoo.gov.tr 
-koymer.gov.tr 
-taryat.gov.tr 
-agrinvestturkey.gov.tr 
-istanbul-tarim.gov.tr 

mailto:tarimbakanligi@tarimnet.gov.tr
mailto:ilmudur@tarimnet.gov.tr
mailto:ilcemudur@tarimnet.gov.tr
mailto:ilevrak@tarimnet.gov.tr
mailto:ilceevrak@tarimnet.gov.tr
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Güvenlik Altyapısı 

İletişim ve Güvenlik Teknolojileri Grubu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
kullanıcılarının bilgi güvenliği ve erişim güvenliklerinin sağlanması ve Bilgi Sistemlerinin 
dış tehditlere karşı erişim ve veri güvenliğinin sağlanması amacı ile mevcut imkânlar 
dâhilinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların yürütülmesi ile sorumludur. 
Ayrıca bilişim güvenliği konusunda kampüs dışında bulanan Bakanlık birimlerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmakta, gerekli dokümanlar hazırlanmakta ve teknik destek 
sağlanmaktadır. 

 
 
6- İNSAN KAYNAKLARI        
 
Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Durumu 
 

Müh. Diğer Kuruluş GİH 
(1) 

Vet. 
(2) 

Tek. Lab. İşçi Toplam 

Merkez 1.212 786 98 117 81 - 607 2.901 
İl ve İlçe 3.626 6.230 2.435 7.367 1.498 30 5.889 27.075 
Bağlı 
Kuruluş 175 182 59 110 15 56 319 916 
Doğrudan 
Bağlı 
Kuruluş 1.356 2.092 398 826 116 310 3.907 9.005 
Toplam 6.369 9.290 2.990 8.420 1.710 396 10.722 39.897 

 
1-Müh. (Ziraat, Gıda ve Su Ürünleri Mühendisleri) 
2-Diğer (Biyolog, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Ekonomi, İstatistik,   
   Bilgisayar, Jeolog, İnşaat, Makine Tek. Yrd., Dağıtıcı, Hizmetli vs.) 
 

Bakanlık bünyesinde memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 farklı statüde personel 
istihdam edilmektedir. Memur statüsünde çalışan personel; genel idare hizmetleri, teknik 
hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıflarından oluşmaktadır. 

 
Ziraat, veteriner fakülteleri ve tarım eğitimi veren meslek okulları mezunlarının 

istihdamı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yapılmakta iken bu uygulamalardan 
vazgeçilmiştir. Açıktan atamaların sınırlandırılması, emeklilik, tayin ve başka kuruluşlara 
nakiller neticesinde bakanlık insan gücü kaynağı azalmıştır. Son 5 yıl içinde merkez ve taşra 
teşkilatında 5526 memur ve 2137 işçi personel olmak üzere toplam 7663 personelimiz emekli 
olmuştur. Aynı süre içinde 3186 memur, 79 sözleşmeli ve 229 işçi toplam 3494 personel 
açıktan atama ile alınmış, ancak bu süre zarfında personel sayısında 4169 azalma olmuştur. 
Kamuya personel alımında yapılan değişiklikler çerçevesinde kalkınmada birinci derecede 
öncelikli yöreler başta olmak üzere personel açığını gidermek amacıyla KPSS sonuçlarına 
göre personel alımı yapılmaktadır. 
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Bakanlık Ana ve Yardımcı Hizmet Birimleri Personel Durumu 
 

Kuruluş GIH 
idareci 

Müh. 
(1) 

Vet. 
hek 

Diğer 
(2) Tek. Memur Özel kadro İşçi Toplam 

PERGEM 50 - - - - 148 
Eğitim 
Uzm. 12   210 
APK 
uzmanı SGB 

4 102 5 8 7 63 Araştırmacı 86   275 

DİATEK 6 35 3 1 - 82 
AB 
Uzmanı 15   142 

YAYIN 6 10 1 1 8 18       44 
Savunma 
sekreter 1 - - - - 13       14 
Teftiş 
Kurulu 2 - - - - 16 Müfettiş 117   135 
Hukuk 
Müşavirliği - - - - - 14 

Hukuk 
Müş. 24   38 

İMİD 12 25 - 77 39 109     592 854 

KKGM 23 195 57 9 1 48       333 
TEDGEM 45 155 10 11 20 69 Kontrolör 32 15 357 

TÜGEM 44 211 15 4 4 41       319 

TAGEM 25 53 7 3 2 19       109 
Özel 
Kalem 68     3           71 

Toplam 286 786 98 117 81 640   286 607 2.901 
 
1-Müh. (Ziraat, Gıda ve Su Ürünleri Mühendisleri) 
2-Diğer (Biyolog, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Ekonomi, İstatistik,     
   Bilgisayar, Jeolog, İnşaat, Makine Tek. Yrd, Dağıtıcı, Hizmetli vs.) 
 

Bakanlık merkezde bulunan 24 birimdeki hizmetlerini 286 idareci, 286 özel kadro 
(Müfettiş, Hukuk Müşaviri, Kontrolör, Eğitim Uzmanı, Uzman, AB Uzmanı, Araştırmacı), 
786 Mühendis (Ziraat mühendisi, Gıda mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi), 98 veteriner 
hekim, 81 teknisyen, 640 memur, 117 diğer farklı kadrolarda (Biyolog, kimyager, fizik, 
matematik, tarih, İnşaat mühendisi, jeolog vs.) ve 607 işçi ile görevli toplam 2901 personel ile 
yürütmektedir. 
 

Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi (KÖYMER) kapsamında 901 adet 
tarım danışmanı 2006 yılında Bakanlık bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. 
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 7- SUNULAN HİZMETLER 
 

BAKANLIK ANA HİZMET BİRİMLERİNCE SUNULAN HİZMETLER 
 

 
 A) TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Bitkisel Üretimi Geliştirme Çalışmaları  
 Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi çerçevesinde; Üretimi Geliştirme, Meyve ve Asma 
Çoğaltım Materyali Üretimi, Tohum Üretimi, Kimyevi Gübre Denetimi ve Analizleri, 
Zeytincilik Yapılabilecek Alanların Haritalandırılması, Dane Ürün Kurutma Makinesi Alımı 
faaliyetleri yürütülmüştür. 

 
Sertifikalı Fidan Desteği kapsamında; virüsten ari veya sertifikalı fidan kullanarak 

yeni kapama bahçe tesis eden üreticilere dekar başına 250 - 300 YTL arasında değişen 
miktarlarda destekleme sağlanmış ve 2005 - 2006 yılları arasında toplam 77.5 milyon YTL 
ödeme yapılmıştır. 

 
Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal 

üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, 2005/9839 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gerçek ve tüzel kişilere (kamu kurum ve kuruluşları 
hariç) tarımsal üretime yönelik olarak Ziraat Bankası tarafından düşük faizli yatırım ve 
işletme kredisi kullandırılmaktadır. 

 
Tohumculuk Faaliyetleri: 

Buğday ve arpa üretiminde kullanılan sertifikalı tohumluk oranının düşük olması 
nedeniyle, Bakanlığımızın son yıllarda uyguladığı Mahsul Fiyatına Tohumluk Temini Projesi 
ile çiftçinin sertifikalı tohumluk talebi arttırılmıştır. Buna paralel olarak, kalite ve verimde 
belirgin artışlar sağlanmıştır. Hububat tohumluğunda, hâlihazırda kamu ağırlıklı üretim ve 
dağıtım yapılmaktadır. Ancak, özel sektörün bu alandaki payının arttırılması yönünde 
çalışmalar 2006 yılında da devam etmiştir. 2006 yılında ülke genelinde toplam 485.485 ton 
buğday ve arpa tohumluğu dağıtılmıştır. 

 
Sertifikalı yem bitkisi tohumluklarında ise çiftçi talebinin yetersiz olması nedeniyle, 

tohumluk üretimi uzun yıllar istenilen seviyeye çıkamamıştır. Ancak, son yıllarda uygulanan 
Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Yem Bitkileri Geliştirme Projesi ve en önemlisi yem bitkileri 
tohumluklarına uygulanan destek programları sayesinde sertifikalı yem bitkileri tohumluğuna 
talep artmıştır. Aynı zamanda, 2006 yılında yem bitkileri tohumluk ithalatında uygulanan 
vergi muafiyeti kaldırılmış ve Yurt içerisinde kayıt altına alınmış olan yem bitkileri sayısının 
arttırılması yönünde çalışmalar hız kazanmıştır. Hâlihazırda yem bitkileri tohumluklarında, 
ithalat ağırlıklı bir tedarik söz konusu ise de, ilerleyen yıllarda 5553 sayılı “Tohumculuk 
Kanunu” kapsamında hazırlanacak yönetmelikler ve Bakanlığımızca uygulanacak ithalat 
politikaları ile yurt içi üretimde artış sağlanacaktır. 

 
Hayvancılığı Geliştirme Çalışmaları 

Kırsal nüfusa gelir ve istihdam sağlanması ve sanayinin hammadde ihtiyacının temin 
edilmesi ve nüfusun sağlıklı beslenmesi bakımından, büyük önem taşıyan hayvancılığın 
geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir. 
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Hayvancılığı Geliştirme Projesi 
a) Suni ve Tabii Tohumlama Yolu ile Hayvan Islahı: Islah çalışmalarının en etkili ve 

ekonomik yolu olan suni tohumlama çalışmaları 81 ilde yürütülmektedir.  
 
Ülkemizin coğrafi yapısı nedeni ile suni tohumlama hizmetlerinin götürülemediği 

yerlerde tabii tohumlama çalışmaları yürütülmektedir. Toplam 21 ilimiz de, tescilli 501 baş 
damızlık boğa ile yürütülen çalışmalar neticesinde 2006 yılında 10.660 tabii tohumlama 
gerçekleştirilmiştir. Suni tohumlama çalışmaları kapsamında; uygulanan özel veterinerlik 
sistemiyle 2.100.000 suni tohumlama yapılmıştır. 

 
b) Döl Kontrolü Faaliyetleri: Genetiği yüksek damızlıkların seçilmesi için uygulanan 

“Döl Kontrolü” çalışmaları kapsamında, İzmir Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Suni Tohumlama Laboratuarı’nda, boğa adaylarının bakımı ve sperma üretimi yapılmaktadır. 

 
c) Ön Soy Kütüğü Faaliyetleri: 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. 
2006 yılı sonu itibariyle, 1.208.224 işletmede 3.239.108 baş dişi hayvan ön soy kütüğüne 
kayıt edilmiştir. 

 
d) Soy Kütüğü Faaliyetleri: Ülkemiz şartlarına adapte olmuş, hastalıklara dayanıklı, 

yüksek verimli hayvanların önceden planlanıp elde edilebilmesi amacıyla oluşturulmuş olan 
soy kütüğü sistemine, 2005 yılı sonu itibariyle 52.723 işletmede 1.035.626 baş dişi hayvan 
kayıt edilmiştir. Soy kütüğü faaliyetleri, halen Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 
Birliğine üye 71 ildeki birlikler vasıtası ile yürütülmektedir. 

 
e) Arıcılık Geliştirme Faaliyetleri: 2006 yılında 35 işletmeye Ana Arı Üretim İzni 

verilmiştir. Ana arı üreticilerinin izin talepleri değerlendirilerek, alt yapısı uygun üreticilere 
“Ana Arı Üretim İzni” verilmesine ve daha önce izin alan üreticilerin denetlenmesine devam 
edilmiştir. Bu güne kadar, 143 işletmeye Ana Arı Üretim İzni verilmiştir.  

 
f) İpekböcekçiliğini Geliştirme Faaliyetleri: İpekböcekçiliği, yetiştiriciliğindeki 

girdilerin düşük olması nedeniyle, çok ekonomik bir yardımcı tarım koludur. Kültürel ve 
prestijli bir ürün olan ipekböcekçiliğimize sahip çıkılarak, yetiştiriciyi bulunduğu yerde 
tutmak amacıyla destekleme uygulamasına devam edilmiştir. Yaş koza üreticilerine yapılacak 
destekleme ödemeleri 2006 yılından itibaren Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 
2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamına alınmıştır.  

 
4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Yapılan faaliyetler  

Türkiye genelinde, 81 ilde tespit, tahdit (harita, aplikasyon), tahsis ve ıslah 
çalışmalarına devam edilmiştir.  

 
Çalışmalar kapsamında, 2006 yılı sonu itibarıyla 18.887 köyde 5.4 milyon hektar 

Alanda tespit, 8.401 köyde 2.7 milyon hektar alanda tahdit çalışması yapılmıştır. 2006 yılında 
İl Müdürlüklerine yaklaşık 20 milyon YTL ödenek gönderilmiştir.  
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Tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanmış olan yerlerde, mera ıslahı ve amenajmanı 
projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 2006 yılında 97 köyde yaklaşık 528 bin dekar 
alanda başlatılan projelerle birlikte, Mera ıslah ve Amenajman Projesi uygulaması yürütülen 
mera alanı 2.3 milyon dekara, proje sayısı 523’e yükselmiştir.  

 
Daha önceki yıllarda mera ıslah çalışması başlatılan 123 köyde, 658 bin dekar alanda 

mera açılışı yapılmıştır. 
 

Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi 
Proje kapsamında; su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak, potansiyel su ürünleri 

yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi, ön izinler, proje onayları, iptaller ve kiralamalar ile su 
ürünleri istihsal sahalarının ıslahına yönelik projelerin onaylanması, kiralanması faaliyetleri 
yürütülmüştür. 

 
Su ürünleri üretimini artırmak ve doğal stokları desteklemek amacıyla, su 

kaynaklarının balıklandırılması çalışmaları da yapılmış, bu kapsamda 2006 yılında 52 ilde 
356 adet su kaynağı 6.550.000 adet yavru balık ile balıklandırılmıştır. 

 
Bunun yanında, Bakanlığımız ile JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) 

arasında yapılan anlaşma gereğince, Karadeniz’de balık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 
faaliyetleri çerçevesinde, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
uygulamaya konulan Karadeniz’de Kalkan Balığının Sürdürülebilir Yavru Üretim 
Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi çalışmaları sürdürülmüştür.  

 
Bu kapsamda, 13.818 adet kalkan balığı yavrusu üretilmiş, kalkan balığı 

yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, 8.576 adet kalkan yavrusu özel sektöre ve 
üniversitelere verilmiştir. Ayrıca, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim 
Enstitüsünde uygulanması planlanan  “Türkiye’nin Güney-Batı Bölgesi İçin Deniz Balıkları 
Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” için 4.249 adet kalkan yavrusu ayrılmıştır. 

 
Diğer taraftan; Bakanlığımızca hazırlanarak, 2007 yılında uygulanmak üzere FAO’ya 

iletilen “Türkiye’de Mersin Balığı Popülâsyonlarının İyileştirilmesi: Yaşam Alanlarının 
Değerlendirilmesi ve Balıklandırma Projesi ile ilgili hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Yine; Bakanlığımızca hazırlanarak TUBİTAK’a sunulan ve kabul edilen Su Ürünleri 
Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi 
Projesi çalışmalarına başlanılmıştır. 

 
Uygulanan Dış Kaynaklı Projeler  

a) Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi (1995–2006): Projenin amacı; Ordu ve 
Giresun illerinde kırsal kesimin gelirlerini artırmak, yaşam seviyelerini yükseltmek ve bunu, 
doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanarak gerçekleştirmektir.  

 
Proje kapsamında, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)’ndan yaklaşık 17,5 

milyon ABD Doları ve İslam Kalkınma Bankası’ndan da 8,2 milyon dolar kredi sağlanmıştır. 
2005 yılı sonu itibariyle, proje için IFAD kredisinden 10.86 milyon dolar, İslam Kalkınma 
Bankasından da 5.35 milyon dolar kullanılmıştır.  
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30 Haziran 2006 tarihinde kredi kullanımı ve 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle de proje 
tamamlanmıştır. 

 
b) Rize-Bayburt-Gümüşhane Kırsal Kalkınma Projesi: Proje ile Rize, Bayburt ve 

Gümüşhane illerinde, kırsal kesimde yaşayan nüfusun yaşam standardının iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Proje halen etüt aşamasındadır. Projeye dış finansman sağlanması 
konusunda çalışmalar devam etmektedir.  

 
c) Doğu Karadeniz Bölgesinde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Koşullarının 

İyileştirilmesi Projesi: Projenin Amacı; Çiftçilik Geliştirme metodunu 6 proje ilindeki 
(Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu) küçük ölçekli çiftçilere yaymak ve 
Model alandaki küçük ölçekli çiftçilerin geçim şartlarını iyileştirmek amaçlanmıştır. 

 
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu 

illerinde uygulanması planlanan projenin, “Teknik İş Birliği Anlaşma Metni” 20 Ekim 2006 
tarihinde imzalanarak faaliyetlere başlanmıştır. Proje, 31 Mart 2010 tarihinde 
tamamlanacaktır. 

 
d) Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi: 6 Mayıs 2004 tarihinde IFAD, 12 Mayıs 2004 

tarihinde ise OPEC Kredilerine ait proje İkraz Anlaşmaları imzalanarak, 01 Eylül 2004 
tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve proje uygulamalarına başlanmıştır.  

 
Projede öngörülen “Proje Yönetim Birimi” ile ilgili kapasitenin oluşturulması, proje 

faaliyetlerinin hızlı ve zamanında uygulanarak başarı oranının yükseltilebilmesi amacıyla 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 31 Ekim 2005 tarihinde Maliyet 
Paylaşımı esasına dayanan sözleşme imzalanmıştır.  

 
2006 yılı itibariyle, toplam 50 köyün (Sivas’ta 30 adet, Erzincan’da 20 adet) seçimi 

tamamlanmış ve proje kapsamında çalışmalara başlanmıştır. 
 
2006 yılı sonu itibari ile toplam proje harcama tutarı; 1.695.000 YTL dış kaynak, 

352.649 iç kaynak olmak üzere 2.047.649 YTL’dir.  
 
e) Diyarbakır, Batman ve Siirt Kalkınma Projesi: Uluslararası Tarımsal Kalkınma 

Fonu (IFAD) ile Bakanlığımız işbirliği sonucunda hazırlanan Diyarbakır, Batman ve Siirt 
Kalkınma Projesi Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile 2006 yılında Yatırım Programına 
alınmıştır.  

 
Proje bölgesindeki fakir köylerin ekonomik güçlerini ve hayat standartlarını 

geliştirmek, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarım ve tarım dışı mevcut olan işletmelerin 
özellikle tedarik zinciri yönetimini geliştirmek, yeni işletmelerin kurulması yoluyla istihdamı 
arttırmak ve kişisel ve kurumsal kapasitenin artırılmasını desteklemektir. 

 
Projenin toplam yatırım tutarı 37.358.000 ABD Dolarıdır. Proje bütçesi; IFAD 

katkısı 24.100.000 ABD Doları kredi, 7.759.000 ABD Doları faydalanıcıların katkı payı, 
4.747.000 ABD Doları Devlet Katkısı ve 752.000 ABD Doları UNDP hibe katkısından 
oluşmaktadır. 
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f) Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması “ÇATAK” Projesi: Tarım Reformu 
Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında yürütülen projenin toplam bütçesi 9 milyon dolar olup, 
tamamı Dünya Bankası tarafından finanse edilmektedir. Proje, Kırşehir’de Seyfe Gölü 
Çevresinde 1.350 ha, Kayseri’de Sultan sazlığı’nda 1.500 ha, Isparta’da Eğirdir Kovada 
Kanal Bölgesinde 1.100 ha, Konya Ereğli Sazlığı’nda 1.050 ha alan olmak üzere toplam 
5.000 ha alanda uygulanmaktadır. Projeye müracaat eden üreticilere I. ve III. kategori için 40 
dolar/da, 2. kategori için 90 dolar/da ödeme yapılmaktadır. 

 
2006 yılında ÇATAK projesi kapsamında, 469 üreticiye 17.261,16 da alanda 1 

milyon dolar karşılığı 1.424.182 YTL ödeme yapılmıştır. 
 
g) Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi: Proje ile; Orta Anadolu ve 

Karadeniz bölgelerindeki 5 ilde, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin ve katılımcı 
planlamanın sağlanması, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması, çevreyle dost tarım 
ve ormancılık faaliyetlerinin benimsenmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ile halkın 
bilinçlendirilmesi ve AB’ne uyum sürecinde su ve besin yönetimi ile ilgili politikaların 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

 
Proje; Tokat, Amasya, Çorum, Sivas, Samsun ve Kayseri illerinde toplam 28 adet 

küçük su havzasında uygulanmaktadır.  
  
2004–2012 yılları arasında, Bakanlığımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

müştereken uygulanacak projede, toplam dış kaynak tutarının 20 milyon dolar Dünya Bankası 
kredisi ve 7 milyon dolar GEF hibesi olup, iç kaynak katkısı da 7 milyon dolardır.  

 
Bugüne kadar Bakanlığımız tarafından, doğal kaynakların rehabilitasyonu amacı ile 

250 ha alanda nadas azaltma, 109 ha alanda marjinal tarım alanlarının uygun kullanımı, 232 
ha alanda orman dışı mera rehabilitasyonu ve 12 ha alanda çevre dostu tarımsal uygulamalar 
yapılmış, aile gelirlerinin artırılması amacı ile de, 20 ha alanda kuruda bağ bahçe tesisi, 32 ha 
suluda bağ bahçe tesisi, 100 ha sulu alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği, 7.5 ha alanda sebze 
üretimi, 4 ha alanda tarla kenarı ağaçlandırma ve 22 ünite arıcılık faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 
h) Türkiye’de Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin Oluşturulması (IACS) ve Arazi 

Parsel Tanımlama Sisteminin (LPIS) Kurulması Projesi: Söz konusu proje ile tarımsal 
planlamaların ve desteklemelerin sağlıklı bir şekilde idaresi ve kontrolü için oluşturulmuş 
mekanizmaları kapsayan bir sistemin kurulması amaçlanmaktadır.  

 
Organik Tarımı Geliştirme Çalışmaları 

Organik Tarım Kanunu, 03.12.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş, söz konusu Kanunun 
uygulamasına ilişkin Yönetmelik 10.06.2005 tarihinde, değişikliği de 17.10.2006 tarihinde 
yayımlanmıştır. Ayrıca Organik Tarım uygulamalarına yönelik, ”Organik Tarım Birimlerinin 
Görev ve Yetkileri” ni belirleyen 2005/1 sayılı Genelge hazırlanarak, 81 Tarım İl 
Müdürlüğüne ve yetkilendirilmiş kuruluşlara gönderilmiştir. 

 
Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesinin 2006 yılı Aralık ayı toplantısında 

Organik Tarım Strateji Belgesine son şekli verilmiştir. 
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Selektif kredi uygulaması kapsamında, 2006 yılı için 545 müteşebbise 15.865.000 
YTL kredi kullandırılmıştır. Söz konusu krediden 2004-2006 yılları arasında, 934 
müteşebbise toplam 26.347.000 YTL işletme ve yatırım kredisi kullandırılmıştır.  

 
Doğrudan Gelir Desteğine (DGD) ek olarak 2005 yılı için 1.042 müteşebbise 43.758 

da. organik tarım alanı için 131.275 YTL organik tarım destekleme ödemesi yapılmıştır. 
 
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca, organik ürün üreticilerine 2006 

yılında dekara 3 YTL ilave DGD ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. 
 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 
“Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi ” kapsamında, organik 

bitkisel üretimi geliştirme amacı ile 23 ilde; 2.496 dekar alanda demostrasyonlar kurmak, 
üreticilere bu denemeleri gezip görmelerini sağlamak, Organik hayvansal üretimi geliştirmek 
amacıyla, 2.380 büyükbaş ve küçükbaş, 500 kanatlı ile 2.290 kovanda organik arıcılığı 
geliştirme faaliyetleri yürütülmektir. 

 
Organik tarımsal üretimle ilgili araştırmaları yapmak üzere 25 Araştırma 

Enstitüsünde, başta meyve, sebze, hububat, yemeklik dane baklagiller, patates, pamuk, balık 
ve koyun olmak üzere araştırma çalışması devam etmektedir. 

 
Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Mevzuatın Avrupa Birliği Mevzuatı ile Uyumlu Hale 
Getirilmesi Projesi  

AB’nin organik tarım mevzuatındaki son değişiklikler izlenerek,  mevzuat uyumu 
konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, organik tarım politikalarını destekleyecek 
ve organik üretimi artıracak girişimlerin belirlenmesine, AB’deki uygulamalar doğrultusunda 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın organik tarıma ilişkin kontrol ve denetleme kapasitesinin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.  

 
İyi Tarım Uygulamalarını Geliştirme Çalışmaları 

İyi Tarım Uygulamalarına (İTU) İlişkin Yönetmelik, 08.09.2004 tarihinde 25577 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, 05.05.2005 ve 15.05.2006 tarihlerinde “İyi 
Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 
Öncelikle yaş meyve sektöründe, Bakanlığımızdan yetki almadan EUREPGAP adı 

altında ürün belgelendirmesi yapan kuruluşların, İTU Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlıktan 
yetki almak suretiyle faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacak çalışmalara başlanılmıştır.  

 
Bu amaçla, İTU Yönetmeliğinin üç maddesinde değişikliğe gidilmiş olup, 

yönetmelik değişikliği 15.05.2006 tarih ve 26169 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrasında üç özel kuruluşa iyi tarım 
uygulamalarında kontrol ve sertifikasyon yetkisi verilmiştir. 

 
Üreticilerimizin tarımsal üretimlerini, iyi tarım uygulamaları kriterler doğrultusunda 

sürdürmelerini, pazarlama zincirinde bulunan müteşebbislerin iyi tarım teknikleri ile üretilen 
ürünleri İTU kriterleri doğrultusunda tüketicilere ulaştırmalarını, tüketicilerin ise İTU 
Kriterlerine göre üretilen tarımsal ürünleri talep etmeleri konusunda duyarlı olmalarını 
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sağlamak üzere yayın ve enformasyon materyalleri hazırlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan iyi 
tarım uygulamaları kitapçığı, turunçgil ve domates-biber broşürü, liflet ve afişler, yayım 
çalışmalarında kullanılmak üzere taşra kuruluşlarına ulaştırılmıştır. 

 
Türkiye İyi Tarım Uygulamaları kriterlerinin oluşturulması ve Uluslararası 

Standartlarla eş değer sayılmasına yönelik çalışmalara ise devam edilmekte olup, sektörün 
tüm paydaşlarının katılımı ve mutabakatı sonrasında, bu kriterler yayınlanacaktır. 

 
Tarım Arazileri ile İlgili Çalışmalar  

Ülkemiz için son derece önemli olan tarım arazilerinin korunması ve tarımın en 
önemli girdilerinden olan toprak ve su kaynaklarının, tarımın diğer konularıyla birlikte ele 
alınmasını ve hizmetlerin, bütünlük içerisinde tek elden yürütülmesini sağlamak amacıyla, 
2005 yılında yürürlüğe giren 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu 
kanuna dayalı olarak çıkartılan “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Yönetmeliği” 
çerçevesinde, 2006 yılı içerisinde; 1.023.437 hektar alan ile ilgili olarak yapılan müracaatların 
değerlendirilmesi sonucu, 227.437 hektar alanın tarım dışı amaçla kullanılması uygun 
görülmemiş, 141.155 hektarlık alanın tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.  

 
Ayrıca, Tarım Kanununda öngörüldüğü üzere; Ülkemizde havzalar bazında tarımsal 

üretimi ilgilendiren tüm hususlara ait bilgilerin tespiti, toplanması, analizi ile elde edilecek 
sonuçlar doğrultusunda, havza bazında ekolojik verilere ve piyasa şartlarına uygun ürünlerin 
tespiti çerçevesinde çalışmalar yapılması amacıyla, 2006 yılı Haziran ayında Havza Çalışma 
Grubu oluşturulmuştur.  

 
Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi  

Proje ile tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ile kullanımdan kaynaklanan 
sorunların belirlenmesi ve önlenmesi hedeflenmektedir. Böylece, ülkemiz tarım arazilerinin 
nitelikleriyle birlikte belirlenerek, amacına uygun kullanılması, korunması ve geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

 
Proje sayesinde; arazi bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılması, dolayısıyla arazi 

temeline dayanan tarımsal desteklemelerin ve üretim planlamalarının alt yapısının 
oluşturularak, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır.  

 
2006 yılı sonu itibariyle, ülke genelinde yaklaşık 53 milyon hektarlık alanda çalışma 

bitirilmiş olup, köy sınırları ve tarım arazileri nitelikleri ile birlikte 1/25000 ölçekli haritalar 
üzerinde işaretlenerek ölçümleri yapılmıştır. 
 
 
 B) KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Bitki Koruma ve Karantina Hizmetleri 

Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Yönetimli çiftçi 
mücadelesi ile; yaklaşık olarak 105 milyon dekar alanda, 190 milyon ağaçta, 6 milyon  
fidanda ve 2.5 milyon ton tohumda ve üründe ilaçlı mücadele yürütülmüştür. Yaklaşık olarak, 
126 bin ağaçta ve 21 bin dekar alanda mücadele gerçekleşmiştir. 2006 yılında 53 ilde toplam 
173 bin dekar alanda Çekirge Mücadelesi yapılması planlanmış olup, 40 ilde 69 bin dekar 
alanda mücadele yürütülmüştür. 
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2006 yılı süne mücadelesi çalışmaları 59 ilde yürütülmüş, programa alınan 
16.093.000 dekar alanda gerçekleştirilen bir dizi sürveyler (kıymetlendirme, yumurta parazit, 
nimf) sonucunda 22 ilde toplam 9.537.063 dekar hububat ekilişinde süneye karşı kimyasal 
mücadele yapılmıştır.  

 
Ayrıca; “Süne ve Kımıl Mücadelesi’nde, Biyolojik Mücadele Çalışmalarına Destek 

Amaçlı Ağaçlandırma Projesi” kapsamında ilkbahar döneminde, 40 ilde yaklaşık 800.000 
fidan dağıtımı yapılmış ve fidanların dikimi gerçekleştirilmiştir. İleriki yıllarda, bu oran 
artarak devam edecektir.  

 
Süne mücadelesinde 6.600.000 adet parazitoit üretilmiş ve illerimizde bunların salım 

işlemleri tamamlanmıştır. 
 

Tohum-Fidan-Fide Tescil ve Sertifikasyon Hizmetleri 
Zirai Karantina Müdürlükleri ve Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri arasında 

bağlantılı Net-Work uygulamasına geçilmiştir.  
 
Patates’te Zirai Karantina etmenlerinin daha etkin bir şekilde analizini sağlamak 

üzere Ankara, Adana ve İzmir Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin Patates test 
laboratuarlarının kapasiteleri güçlendirilmiştir  

 
Patates siğili hastalığından dolayı, üretim yasağı getirilen illerdeki üreticilerin 

mağduriyetlerini gidermek amacıyla, 2006 yılında yazlık ve güzlük ekimlerde toplam 
13.010.560 YTL. destekleme ödemesi yapılmıştır. 

 
Ruhsatlandırma 

Toplam 416 firmaya, Ahşap Ambalaj Malzemelerinde ISPM-15 işaretleme izin 
belgesi verilmiştir. 

Islahçı haklarından yararlanmak üzere 9 bitki türünde, 17 yeni bitki çeşidi tescil 
edilmiştir. 

18 bitki türünde, 84 bitki çeşidi tescil edilmiştir. 
18 bitki türünde, 116 çeşide üretim izni verilmiştir. 
29 bitki türünde, 247 çeşit Ticari Sebze kaydına alınmıştır. 
139.450.826 ton tohum ile 48.741.684 adet fidan sertifiye edilmiş, 247 Sebze çeşidi 

kayıt altına alınmıştır.  
 

Piyasa Kontrolü ve Denetim 
308 sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun 

kapsamında çıkarılan Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre 81 ilde toplam 3974 Tohum Bayinin denetimleri yapılmıştır. 

 
2006 yılı Denetim Programında, Antalya ve İzmir İllerinde bulunan 9 adet Özel 

Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu denetlenmiştir. 
 
Kontrollü Fidan üretimi kapsamında, 92.391.804 fidanın vejatasyon kontrolü, 

89.013.260 fidanın söküm kontrolü 25.252.097 fidanın pazar kontrolü yapılmış 304 adet 
fidanlığa yeni ruhsat verilmiş, 520.064 adet fidan imha edilmiş, 194 adet fidanlığın ruhsatı 
iptal edilmiştir. 
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Gıda Hizmetleri 
Ülkemizde gıda konusunda faaliyet gösteren 28.000 işletmeden 22.000 adedi çalışma 

izni ve gıda siciline kaydedilmiştir. Söz konusu işletmelerin ürettikleri ürünlere, 2006 yılında 
37.000 adet ilave olmak üzere toplamda 151.000 adet üretim izni belgesi düzenlenmiştir. 
2007 yılı için ise işletmelerin % 90’nın kayıt altına alınması hedeflenmektedir.  

 
AB’ye uyum sürecinde, Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden 

Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi (TR04/IB/AG/02) projesi kapsamında yürütülen Ulusal 
Referans laboratuarı kurulması projesinin inşaat ve müşavirlik ihalesi yapılmıştır. 
Yenimahalle Belediyesinden yapı ruhsatı alınması için çalışmalar devam etmektedir  

 
Kodeks çalışmaları 

2006 yılında Türk Gıda Kodeksine bağlı 19 üründe Kodeks Tebliği yayımlanmıştır.  
 

Gıda Kontrol ve Denetimleri 
Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine ait kontrol ve denetimler ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. 
 
2006 yılında üretim yerleri, satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinde toplam 241.687 

adet denetim yapılmış ve bunların 4.533’ünde idari para cezası verilmiş, 466 adet işyeri de 
savcılığa sevk edilmiştir. 

 
İthalat 

Yetkili 20 İl Müdürlüğümüz tarafından gıda ithalatı için toplam 35.233 adet Kontrol 
Belgesi düzenlemiştir. 

 
İzleme ve Denetim Programları 

Değişik konularda izleme ve denetim programları kapsamında numuneler alınmış ve 
bu numunelerin 21.646 sı uygun bulunmuştur. 

 
Gıda Proje Çalışmaları 

“Bakanlığımızın Resmi Gıda Kontrol ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi 
Projesi” Kasım 2004 tarihinde başlamış olup, 2006 yılında da çalışmalar devam etmiştir.  

 
“Taze meyve ve Sebzelere Uygulanan Pazarlama Standartlarına Uygunluğun 

Kontrolüne İlişkin 1148/2001/AT sayılı Tüzük ve Meyve ve Sebze ortak piyasa düzenine 
ilişkin 2200/96/AT sayılı Tüzük ile pazarlama standartlarına ilişkin düzenlemeler ve işlenmiş 
meyve ve sebze ürünleri ortak piyasa düzenine ilişkin 2201/96 sayılı Konsey Tüzüğünün 
uygulanmasına ilişkin Proje” Ocak 2005 tarihinde başlamış olup, 2006 yılında da çalışmalar 
devam etmiştir.  

 
“Kalıntısız, Güvenli Örtüaltı Üretimi İçin Kurumsal Alt Yapının Güçlendirilmesi 

Projesi” kapsamında çalışmalar 2006 yılında da devam etmiştir.  
 
“Kayıtlı Süt Üretimi Kalitesinin Geliştirilmesi ve Sütte Gıda Güvenliği Projesi” 

kapsamında çalışmalar 2006 yılında da devam etmiştir. 
 



 

34 

Yem Hizmetleri 
68 adet yem işletmesine ruhsat verilerek, 3334 adet yemin tescil ve beyan işlemi 

yapılmıştır. Yem fabrikaları, yem depolama ve satış yerleri ise yıl içerisinde 11.200 kez 
kontrole tabi tutulmuştur. 

 
Hayvan Sağlığı ve Karantina Hizmetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadelede tüm teşkilatlarımız etkin şekilde görevini yerine 
getirme çabası içerisinde olmuş ve bunda da büyük başarı sağlamıştır. Birçok ülkeye model 
olan ve tüm dünyanın takdir ettiği Kuş Gribi il mücadele çalışmaları yürütülmüştür. Kuş Gribi 
(Tavuk Vebası/Avian Influenza) hastalığı münasebetiyle, üreticiye 22 milyon YTL tazminat 
ödemesi yapılmıştır. 

  
Sağlıklı ürün sağlıklı hayvandan elde edilir prensibinden hareketle, hastalıktan ari 

işletmelerin oluşturulması amacıyla, Trakya Bölgesi, İstanbul ve Çanakkale illerinin Anadolu 
Yakası, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir, Kocaeli ve Yalova 
illerinde pilot uygulama başlatılmıştır.   

 
Hastalıklardan ari işletme oluşturma kapsamında; 175 işletmeye sertifika verilmiş, bu 

işletmelerde 6,312 baş hayvan taranmış olup, tarama sonucunda 5.283 baş hayvan için toplam 
264.150 YTL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

 
Tarama sonucunda müspet çıkan 1,029 baş hayvana 1.980.908 YTL tazminat 

ödenmiştir.  
 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele için gerekli ilaç alımında 

kullanılmak üzere 27 İl Müdürlüğüne 2,6 milyon YTL gönderilmiştir. 
 
2006 yılı hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmaları kapsamında 

433.943.569 küçükbaş ve büyükbaş hayvan aşılanmıştır.  
 
Hayvan hareketlerindeki iş ve işlemlerin etkin ve vatandaşa kolaylık sağlayacak 

şekilde yürütülmesi için yasal düzenleme yapılmıştır. 
 
Hayvan Kayıt Sistemi yazılım programı TÜRKVET, kullanıma açılmıştır. Büyük baş 

hayvan varlığımızın yaklaşık %95 i küpelenerek kayıt altına alınmıştır. Küçükbaş hayvanların 
da önümüzdeki yıllarda, bu sisteme dahil edilmesi planlanmıştır. 

 
Ülkemize, dışardan gelecek ve dışarıya gönderilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin 

sağlıklı kontrolü için AB normlarına uygun, Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası 
inşaatı tamamlanarak kullanıma açılmıştır.  

 
Hayvan park ve pazarları sürekli olarak denetlenmiş, kesimhanelerde,  kesimi 

yapılan hayvanların veteriner kontrollerini yapmak amacıyla, veteriner hekim bulunmayan 
kesimhaneler için akredite veteriner hekim uygulaması başlatılmıştır. 
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Laboratuvar Hizmetleri 
Bakanlığımıza bağlı İl Kontrol Laboratuar Müdürlüklerinde denetim, ithalat, ihracat 

ve özel istek amaçlı olarak 81.945 adet gıda, 11.193 adet yem, 8.325 su, atık su olmak üzere 
toplam 101.463 adet numunede 1.124.697 adet analiz gerçekleştirilmiştir. 

 
Su ürünleri, bal, süt ve kanatlıda kalıntı izleme planı uygulanmakta olup, 2006 

yılında ülke genelinde 950 adet balık, 2.101 adet kanatlı, 743 adet  süt, 323 adet bal olmak 
üzere toplam 4.117 adet numune ile çalışılması planlanmış ve plan kapsamında alınan 
numunelerde izinli ve yasaklı veteriner ilaç kalıntıları ile ağır metal ve aflatoksin analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Enstitülerimizdeki laboratuarlarda; hastalıkların teşhisi, eradikasyonu ve bu amaçla 

ihtiyaç duyulan diğer analizlerin yapılabilmesi için teknik personelimizin eğitimine ve 
laboratuar altyapılarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncelik verilmiştir. Bu 
laboratuarlarda yapılan analizlerin uluslararası kabulü için akreditasyon faaliyetlerine önem 
verilmiştir.  

 
2006 yılında Ordu, Giresun, Antalya, Trabzon, Konya ve Gaziantep İl Kontrol 

Laboratuar Müdürlükleri akredite olmuş, ülke genelinde bugüne kadar toplam 12 laboratuar 
akreditasyonunu tamamlamıştır 

 
Su Ürünleri Kontrol Hizmetleri 

Türkiye'nin Su Ürünleri Politikası alanında, AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal 
Uyum  projesi faaliyetleri sürdürülmüştür. 

 
Ülkemiz balıkçılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması, denetim ve izlemesinin daha 

etkin yapılması için 22 kıyı ilimizde 30 adet balıkçılık idare binası inşa edilmiş, bu binaların 
ekipman donanımı sağlanmış ve görev yapmak üzere 2005 yılında 49, 2006 yılında ise 38 
olmak üzere toplam 87 mühendisin ataması yapılmıştır. 

 
Uydular aracılığıyla Gemi İzleme Sistemine ilişkin tüm teknik altyapı çalışmaları 

tamamlanmıştır. Su Ürünleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması ile ilgili Kanun Taslağı 
hazırlanmıştır. AB mevzuatına uyum kapsamında, Su Ürünleri Pazarlama Standartları ve 
Tüketici Bilgisi Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. 

 
Deniz ve iç sularda 8.061, karaya çıkış noktalarında 4.686, balıkçı barınaklarında 

3.338, toptan ve perakende su ürünleri satış yerlerinde 9.546, işleme tesislerinde 1.189, 
depolarda 662, ihraç kapılarında 511 adet denetim yapılmış olup, bu denetimler sonucunda, 
toplam 867 ceza uygulanmış ve bunların 97 tanesi Cumhuriyet Savcılıklarına intikal 
ettirilmiştir. 

 
Afet Hizmetleri 

2006 yılı için, 2090 sayılı Kanun kapsamında; tabii afetlerden zarar gören çiftçilere 
yardım yapılabilmesi için “afet tertibi”ne aktarılan ödenek ile 2001, 2002, 2003, 2005 ve 
2006 yıllarında tabii afetlerden zarar görmüş 17 842 çiftçi ailesine 46.986.293 YTL afet 
yardımı yapılmıştır.  
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Çevre Hizmetleri 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yer alan su kirliliği hükümleri uyarınca su 

ürünleri istihsal yerlerinde kontrol ve denetim amacı ile 3459 adet, tarımsal kaynaklı kirliliğin 
kontrolü için 1558 adet izleme çalışması yapılmıştır. Bakanlığımızca yürütülen Anadolu Su 
Havzaları Rehabilitasyon Projesinin, Karadeniz’de Tarımsal Kirliliğin Kontrolü çalışmaları 
kapsamında planlanan 2006 yılı yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 1.351.351,98 
ABD Doları harcanmıştır. Su ürünleri uyum ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. 

  
Zirai ve Veteriner İlaç Hizmetleri 
Ruhsatlandırma Çalışmaları 
94 adet zirai mücadele alet ve makinesine ruhsat verilmiştir. 
202 adet yerli, 53 adet ithal veteriner ilacına ruhsat verilmiştir. 
32 adet Veteriner ilacı ruhsat sahibi firmaya iştigal izin belgesi verilmiştir. 
441 adet Bitki Koruma Ürününe ruhsat verilmiştir. 
19 Adet Bitki Koruma Ürünü formülasyon tesisine Üretim (İşletme) ve 5 adet veteriner ilacı 
üretim tesisine işletme izinleri verilmiştir. 

 
İlaç Kontrol Hizmetleri  

Bitki Koruma Ürünlerinin kontrolü, “Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği” 
esasları çerçevesinde yürütülmektedir. 2006 yılında piyasa kontrolü amacıyla, 204 adet, analiz 
yapılmış olup, Yönetmeliğe aykırı olan türler için gerekli cezai müeyyideler uygulanmıştır. 

 
Zirai Mücadele İlaç ve Alet Makine Bayileri, İl Müdürlüklerinde görevli teknik 

elemanlarca her yıl düzenli olarak kontrol edilmektedir. 
 
Ruhsatlı veteriner ilaçlarının kalitesine yönelik piyasa kontrollerinde; Örnekler 

alınarak, Bakanlığımıza bağlı ilaç kalite kontrol laboratuarında analizleri yaptırılmıştır. 
Analizleri sonuçlanan ilaçların spesifikasyonlarına göre farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir. 

 
Ruhsatlı veteriner ilaçlarının, etiket talimatı doğrultusunda yapılan piyasa 

denetimlerinde eksiklik saptanan farklı firmalara ait 34 farklı ilacın Ruhsatları askıya 
alınmıştır.  
 
İlaç Kontrol Hizmetleri Kapsamında Yürütülen Projeler   

 
a- İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi, 
b- Tarım Ürünlerinde İlaç Kalıntılarının Önlenmesi Projesi, 
c- İyi Laboratuar Uygulamaları (İLU-GLP) Eşleştirme Projesi,  
d- AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Piyasa Gözetim Lab. Destek Projesi, 
e- Metil Bromür (MeBr)’ün Sonlandırılması Projesi.  
  
 

 C) TEŞKİLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Kooperatifçilik Hizmetleri 
Bakanlığımızca, kırsal alandaki örgütlenmenin yeterli düzeye çıkarılması, yatay ve 

dikey teşkilatlanmanın tamamlanarak, üretimden pazarlamaya kadar olan her türlü konuda 
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organizasyonların etkin bir hale getirilmesi yönünde, 2003 yılından itibaren ülkemizde 
faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatiflerin sorunları ve çözüm yolları konusunda bir 
çalışma başlatılmıştır. 

 
Bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, ülkemizde kurulmuş olan 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliklerinin gerek kendi aralarında ve gerekse 
Bakanlığımızla olan ilişkilerinde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Mevzuat, 
Projelendirme, Teşvik ve Destekleme, Pazarlama, Eğitim ve Yayım konularında olmak üzere 
Kooperatifler arası işbirliği çerçevesinde alt çalışma kurulları oluşturulmuştur.  

 
Çalışma kurulları ile merkez birliklerinin yürütmüş oldukları ortak çalışmalar 

çerçevesinde, Avrupa Birliği ve üniversitelerden konu uzmanlarının katılımı ile çeşitli panel 
ve toplantılar düzenlenmiştir. 

 
Bu toplantılar sonucunda ise; hayvancılıkla ilgili politikalar üretmek, stratejiler 

belirlemek ve hayvancılıkla uğraşan kooperatifleri bir çatı altında toplamak amacı ile 
“Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği” ve yine benzer gerekçelerle de “Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez Birliğinin kuruluşları gerçekleştirilmiştir.  

 
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve Tarımsal Üretici Birliklerinin 

Kuruluş Usul ve Esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, yıl sonu itibariyle 20.021 
kurucu üye tarafından 318 Üretici Birliğinin kuruluşu tescil edilmiştir. Bununla birlikte, aynı 
Kanunun 13. maddesine göre; üretici birliklerinin ürün veya ürün grubu bazında ulusal 
düzeyde merkez birliği şeklinde örgütlenmesine yönelik Süt, Yumurta, Meyve, Sebze ve Süs 
Bitkileri, Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği kurulmuştur. 

 
Kooperatif Projeleri  (Genel Bütçe Kaynaklı) 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetlerinin, devlet yardımı ile 
desteklenmesi uygulamasına 1967 yılında başlanmıştır. 1990 yılında yapılan devlet yardımı 
yönetmeliği değişikliği ile Genel Bütçe Kaynaklı Ortaklar Mülkiyetindeki bitkisel üretim ve 
hayvancılık projelerine geçilmiştir. 

 
Bakanlığımız bütçesi içinde borç verme tertibinde, her yıl bütçelendirilen ödenekler, 

projeler bazında yatırım ve işletme sermayesi olarak, kooperatiflere kredi verilmek üzere 
kullandırılmaktadır. Ayrıca, bu bütçeden daha önceki yıllarda desteklenen ancak, 
rehabilitasyon ihtiyacı duyulan projelere de kaynak ayrılarak kredi kullandırılmaktadır. 

 
Kooperatif Projelerinin Amacı 

Kırsal alanda üreticilerin imkânlarını birleştirerek, ekonomik büyüklükte işletmeler 
haline gelmeleri ve uyguladıkları projelerle rekabet güçlerini artırıp, ürünlerini daha iyi 
değerlendirmeleri amacına uygun olarak geliştirilen projelerdir. 

  
Proje Konuları 

• Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği (30 aileye 10‘ar baş ) 
• Damızlık Sığır Yetiştiriciliği ( 40–50 aileye 4 veya 6 ‘şar baş) 
• Besi sığırcılığı ( 50 aileye 10‘ar baş ) 
• Damızlık Koyun Yetiştiriciliği (50 aileye – 50’şer koyun 2’şer koç)  
• Arıcılık ( 50 aileye 20’şer kovan ) 
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• Seracılık ( 50 aileye 500’er m2’lik sera ) 
• Kooperatiflerin geliştirdiği özel projeler 
• Tarımsal amaçlı kooperatiflerin rehabilitasyon projesi 
• İşletme sermayesi olarak kredi kullandırılmaktadır. 
  
Bu projelere ancak, 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Tarımsal Amaçlı 

Kalkınma Kooperatifleri ve Üst Kuruluşları müracaat edebilmektedir. 
 
Projeler kapsamında verilen kredilerin vadeleri ilk yıl ödemesiz, 2 inci yıl faiz 

ödemeli, diğer yıllarda taksitli ve faiz ödemeli 7 yıl vadeli  %5 faizlidir. Ayrıca, özel proje 
uygulayan kooperatiflere 12 yıl vadeli % 5 faizli kredi verilmektedir. Transfer programından 
verilen işletme sermayeleri 1. yıl sadece faizin ödenmesi olmak üzere toplam 3 yıl vadeli ve 
% 5 faizlidir.   

 
Ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmelerin olumlu etkileri, kredi faizlerine de 

yansımış ve T.C. Ziraat Bankasının çiftçilere doğrudan kullandırdığı kredi faizleri önemli 
oranda gerilemiştir.   

 
Bu itibarla, tarımla uğraşan kooperatif ve ortaklarının geçmiş yıllarda kullandıkları 

kredilere uygulanmış olan faiz oranının da günümüz şartlarına göre revize edilmesi, ayrıca 
muaccel borçların yeniden yapılandırılması hususlarında yasal düzenleme yapılmıştır.  

 
Buna göre Bakanlığımız kaynaklarından % 5’in üzerinde faizle kredi alan 512 

kooperatifin toplam 38.853 ortağı faiz oranlarının % 5 seviyesine çekmek suretiyle, kalan 
borçlarına ödeme kolaylığı getirilmiştir. Bu çalışma ile Bakanlığımızca kooperatiflere tahsis 
edilen ve ödemesi devam eden 184.517.55 YTL’lik kredi % 5’e indirilen faiz oranından 
yararlanacaktır. Bu sayede, çiftçilerimize 2006 yılı için 14.820.366,00 YTL avantaj 
sağlanılmıştır. Projelerimizin 7 yıllık olduğu düşünüldüğünde, toplamda yaklaşık 59.000.000 
YTL’lik faiz avantajı sağlanmış olacaktır. 

 
Ayrıca, 38.208.0559 YTL’lik kredi çeşitli ekonomik sebeplerle borçlularca 

ödenmediğinden, 13.396 ortak haklarında muacceliyet işlemi uygulanmıştır. Haklarında 
muacceliyet uygulanan ve icralık olan borçluların borçları yeniden yapılandırılarak ödeme 
kolaylığı getirilmektedir.  

 
Bu sayede borçlular, kalan borçlarını beş yılda eşit taksitler halinde ve ayrıca faiz 

işletilmeden ödeyecekler veya ödemedikleri faiz ve anaparalarını ödemeleri şartıyla, kalan 
borçları için % 5 faiz oranından yararlanacaklardır. 

 
Bu projeler kapsamında 2006 yılında 84 kooperatife proje uygulatılarak 4.450  aileye 

94.475.000 YTL ‘lik destek sağlanmıştır. 
 

Program ve Proje Hizmetleri 
2006 yılında Yatırım Programına, yatırım bütçesinden 94.475.000 YTL ödenek 

ayrılmıştır. Bu ödenekle; 6 kooperatif “Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı”, 86 kooperatif 
“Damızlık Sığır Yetiştiriciliği”, 1 kooperatif  “Besi Sığırcılığı”, 13 kooperatif “Damızlık 
Koyun Yetiştiriciliği”, 4 kooperatif “Seracılık”, 1 kooperatif  “Arıcılık” ve 8 kooperatif de 
özel proje uygulamak üzere toplam 98 adet kooperatif Yatırım Programına alınmıştır. 
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İşletme Sermayesi Programına, 2006 yılında 8.388.000 YTL ödenek ayrılmıştır.           
Bu ödenekle daha önceki yıllarda Yatırım Programlarına alınarak Bakanlığımızca 
desteklenmiş veya kendi imkânları ile yatırımını tamamlamış, muhtelif proje konularında 210 
adet kooperatif İşletme Sermayesi Programına alınmıştır. 

 
Ayrıca; Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Kaynaklı 

“Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi” (KASDP) kapsamında, 2006 yılında “Ortaklar 
Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı” projesinden 125 kooperatif ve “Ortaklar Mülkiyetinde Damızlık 
Koyun Yetiştiriciliği” projesinden 33 kooperatif olmak üzere toplam 158 adet kooperatif 
programa alınmıştır. 

 
Bunların dışında, Tarımsal Kooperatiflerin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 14 

kooperatife 8,2 milyon YTL ‘lik kaynak ayrılmıştır. 
 

Destekleme Hizmetleri 
2006 yılı itibariyle, sabit yatırımdan 84 kooperatife 86.087.000 YTL ve işletme 

sermayesinden 189 kooperatife 8.388.000 YTL olmak üzere toplam 273 kooperatife 
94.475.000 YTL kredi tahsis edilmiştir. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDP) 
kapsamında, 136 kooperatife 86.559.843 YTL kredi tahsis edilmiştir. 

 
Çiftçi Eğitim ve Yayım Hizmetleri 

Çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında yapılan demonstrasyon, tarla günleri, 
çiftçi toplantıları, kursları ve inceleme gezileri gibi benzeri faaliyetlere toplam 1.073.513 
çiftçinin katılımı sağlanmıştır. 

 
Ayrıca düzenlenen genel kooperatifçilik ve kooperatif yöneticileri eğitimine toplam 

42.949 çiftçi katılmıştır. 
 
Çiftçilerimize toplam 1.250 adet sirküler, mektup, broşür, liflet, kitap, dergi ve 

gazete gibi benzeri kitle yayım vasıtaları dağıtılmıştır.  
 
Sulama, bilgisayar, tarımsal mekanizasyon ve benzeri konularda düzenlenen 

hizmetiçi eğitim kurslarına 2207 teknik eleman katılmıştır. 
 
Sulama, zirai mücadele, el sanatları, çayır mera yem bitkileri, toprak su muhafazası 

gibi konularda 105.000 adet kitap basılmıştır. 
 

Kırsal Kalkınmada Kadın Hizmetleri 
1- Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
1992 yılında üç ilde pilot proje olarak uygulamaya konulan bu eğitimler, daha 

sonraki yıllarda kademeli olarak artırılmış olup, şu anda 27 ilimizde tarımsal eğitimler 
şeklinde devam etmektedir.  

 
Düzenlenen demonstrasyonlarda, çiftçi şartlarında yapılan denemelerde, çiftçi 

toplantılarında, tarla günlerinde, teşvik müsabakalarında 13.124 kadın çiftçi eğitilmiştir, 
düzenlenen hizmetiçi eğitim seminerinde 150 teknik personel eğitilmiştir.              
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2006 yılında yapılan “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” bilgi yarışmasında Antalyalı kadın 
çiftçiler birinci olmuştur. Ayrıca, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü Bakanlığımızda 
yapılan bir toplantı ile kutlanmıştır. 

 
2- Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
Ev Ekonomisi Eğitim ve Yayım Faaliyet konuları Aile Kaynaklarının Yönetimi, 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Beslenme, Köy El Sanatları olmak üzere 4 ana başlık altında 
toplanmış olup, 81 ilde uygulanmaktadır. Bu konuda  3.164 toplantı düzenlenerek 38.516 
kadın çiftçi eğitilmiştir. 

 
3- Gıdaların Çeşitli Yöntemlerle Muhafaza Edilmesi Eğitim ve Yayım 

Çalışmaları 
Bu eğitim ile yaz aylarında bol miktarda üretilen çeşitli meyve ve sebzeler tekniğine 

uygun olarak işlenerek, ekonomik kayıplar önlenecek ve her mevsimde, insanların sağlığı için 
ihtiyaç duyulan besin maddelerinin alınmaları sağlanmaktadır.  

 
Ürünlerin (meyve ve sebze) bol ve ucuz olduğu zamanda, ev konserveciliği 

yapılarak, aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 2006 yılında 81 ilde 2.756 toplantı 
düzenlenmiş, 34.470 kadın çiftçi eğitilmiştir. 

 
4- Uygulamalı Beslenme ve Sağlık Araştırma Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
Proje çerçevesinde, UNICEF ve ilgili Üniversite tarafından kalkınma öncelikli iller 

arasında, beslenme ve sağlık problemi en fazla olan Van ve Yozgat illeri seçilmiş olup, 
eğitimler devam etmektedir. Van İlinde 13 toplantı düzenlenmiş, 190 kadın çiftçi eğitilmiştir. 
Yozgat ilinde ise 30 toplantı düzenlenmiş, 346 kadın çiftçi eğitilmiştir. 

 
5- İyotlu Tuz Kullanımı ve Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
Bakanlığımızca, 2005 yılından itibaren kırsal alanda yaşayan kadınların iyotlu tuz 

konusunda eğitilmesi, iyodun önemi ve kullanılmasının yaygınlaştırılması için etkin bir 
eğitim ve yayım programının hazırlanması ve takip edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma 81 ilde 
uygulanmaktadır. Bu güne kadar 2.511 toplantı düzenlenmiş 39.566 kadın çiftçi eğitilmiştir. 

 
 
6- Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın 

Çiftçilere Verilen Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
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. konularında eğitim verilmektedir. 81 ilde 
uygulanmaktadır. 2006 yılında 209 kooperatifte 4.658 kadın çiftçi eğitilmiştir. 

 
7- Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi  
İşletme ve tarım faaliyetlerinde bulunan kadınları tarımsal konularda geliştirilmiş 

yayım yöntemleri ile eğitmek, tarımsal üretimin arttırılmasını sağlamak, sürdürülebilir tarım 
faaliyetleri ile kırsal kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak projenin temel 
amacıdır. 
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Proje 2000 yılında uygulamaya konulmuş olup 19 ilde yürütülmektedir. Düzenlenen 
Demostrasyonlarda, Çiftçi toplantılarında, uzun ve kısa süreli kurslarda, sergi ve teşvik 
müsabakalarında, tarla günlerinde, toplam 11.989 kadın çiftçi eğitilmiştir. 

 
Hizmetiçi Eğitim Seminerleri 

Yeni bilgilerin çiftçi ailelere aktarılmasında ve bu yeniliklerle ilgili beceri 
kazandırılması için Bakanlığımızca, İl Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlara her yıl 
hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir. 

 
2006 yılında, yaprağını döken meyve türlerinde bahçe tesisi, budama, aşılama ve 

çoğaltma teknikleri, süt sığırcılığı, seracılık ve sebze yetiştiriciliği, süt ve süt mamülleri, 
gıdaların dondurularak muhafazası, mantar yetiştiriciliği ve arıcılık konularında 9 adet 
hizmetiçi eğitim semineri düzenlenmiş, bu seminerlerde toplam 186 teknik elemana eğitim 
verilmiştir. 

Uygulama ve Teknik Kontrol Hizmetleri 
 
Uygulama Hizmetleri 

Genel Bütçe Yatırım Programı kapsamında, damızlık ve süt sığırcılığı yetiştiriciliği 
konusunda 53 ihale,  koyun yetiştiriciliği konusunda 10 ihale,  Kırsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi Kapsamında damızlık ve süt sığırcılığı yetiştiriciliği konusunda 88 ihale, koyun 
yetiştiriciliği konusunda 18 ihale olmak üzere toplam 169 ihale yapılmıştır. Yapılan ihaleler 
sonucu 11.522 aileye 76.644 adet hayvanın dağıtımı devam etmektedir. 2006 yılı 
Rehabilitasyon Programına alınan 15 kooperatiften, 12 adedinin makine ihaleleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Teknik Kontrol Hizmetleri 

Teknik elemanlarımızın 60 İl’de yapmış olduğu çeşitli inceleme ve denetlemeler 
sonucu, tespit edilen problemlerin çözümü yönünde çalışmalar başlatılmıştır.  

 
TEDGEM tarafından düzenlenen ihalelere, firmaların katılması sırasında kullanacağı 

İşletme Yeterlilik Belgesi için teknik ekip, denetim ve kontrollerde bulunmuş, durumu uygun 
görülenlere belge verilmiştir. 

 
Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) Fonundan, 2005 yılında kullandırılan kredi 

faizlerinin yıllık % 10 dan % 5’e düşürülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 
 
Elsanatları Hizmetleri 

TEDGEM’e bağlı olarak faaliyet gösteren 6 Elsanatları Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerimizden 113 kız kursiyer, 138 erkek kursiyer olmak üzere 351 kursiyer mezun 
olmuştur.  

 
İl Müdürlüklerimiz ve Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerimiz tarafından 24 

adet gezici köy kursu açılması planlanmış olup; ancak, 10 adet kurs açılabilmiş ve 177 
kursiyer mezun edilmiştir.  
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AB Projeleri 
Kastamonu Elsanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından AB destekli hibe 

projeler kapsamında (Kastamonu Yöresi Taş İşlemeciliği ve Taş Restorasyonu Eğitim Projesi, 
Kastamonu Kırsalı Yöresel Ahşap İşlemeciliği ve El Dokumacılığı Eğitim Projesi, 
Kastamonu Yöresi Çarşaf Bağlarını Canlandırma ve Yaşatma Projesi) 3 adet proje, Merkezi 
Finans ve İhale Birimince kabul edilmiş olup, 2006-2007 eğitim ve öğretim döneminde 
çalışmalara başlanmıştır.  

 
Sivas Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz; 2006 yılında Makine Nakışı,   

Kumaş Boyama, Konfeksiyon Eğitimi, Ahşap Oymacılığı ve Bıçak Yapımı ile Halı 
Dokumacılığı konularında Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne 5 adet proje sunmuştur. Projeler 
kabul edildiği takdirde 2007 yılında uygulamaya konulacaktır.  

 
Eğitim Hizmetleri  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Zirai Üretim İşletmesi ve 
Tarım Meslek Lisesi Müdürlükleri kaldırılarak, yerine Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal 
Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlükleri kurulması; Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılmıştır.  

 
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına 

Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 5450 No’lu Kanun”,  26.1.2006 tarihinde Kabul edilmiş ve 03/02/2006 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

 
Üretim ve Pazarlama Hizmetleri 

07–10 Eylül 2006 tarihleri arasında, Ankara’da düzenlenen 10. AGROTEC 
Uluslararası Tarım Fuarına; 7 ilden 10 Tarımsal Amaçlı Kooperatif ile 1 Merkez Birliğinin 
katılımı sağlanmıştır. 

 
22–25 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul’da CNR Fuar Merkezinde düzenlenen 

Gıda 2006 Fuarına da 3 ilden 4 Kooperatifle katılım sağlanmıştır. 
 

Denetleme Hizmetleri  
Genel Bütçe kapsamında Yatırım Programından 98, Transfer Programından 216,  

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden 161, Rehabilitasyondan 18, Sivas - Erzincan 
Kalkınma Projesinden 1 ve İhbara dayalı 88 kooperatif olmak üzere toplam 582 kooperatifin 
denetleme işlemleri tamamlanmıştır. 
 
 
 D) TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Bitki Islahı ve Yetiştirme Araştırmaları 

 
Tarla Bitkileri Araştırmaları 

2006 yılında tarla bitkilerinden 4 Buğday, 1 Arpa, 2 Çeltik, 4 Mısır Hattı, 1 Kuru 
Fasulye, 2 Mercimek, 1 Nohut, 4 Ayçiçeği hattı, 1 soya ve 2 pamuk olmak üzere toplam 22 
çeşit tescil ettirilmiştir. 
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Enstitülerin çeşitlerinin tanıtımı ve devri konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2006 
yılında 2 Buğday ve bir mısır çeşidinin Tohumluk Üretim ve Satış Hakkı özel kuruluşlara 
devredilmiştir. 

 
Azaltılmış toprak işleme sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için proje 

hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, araştırmaya ve demonstrasyona yönelik olarak 
TÜBİTAK 1007 kapsamında ve geliştirme ve uygulamaya yönelik olarak da ÇATAK 
kapsamında proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

 
2006 yılında; 10 enstitümüz koordinatörlüğünde, İl Müdürlükleriyle 33 ilde, 197.591 

da alanda, 51 adet mera ıslah ve amenajman uygulama projesi başlatılmıştır. 
 
Ülkemiz meralarının vejetasyon envanterlerinin yapılarak sınıflandırılması ve 

haritalanması, bu doğal kaynaklarımızın geliştirilip verimliliklerinin sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılmalarını sağlayacak uygun mera ıslah ve yönetim planlarının belirlenmesi, mera 
vejetasyonları ile toprak özelliklerinin ilişkilendirilmesi, meraların taşıma kapasitelerinin 
ortaya konulmasını amaçlayan Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi 1007 
Kodlu TÜBİTAK destekleme programına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

 
Biyogüvenlik Kanun Taslağı hazırlanarak, Başbakanlığa sunulmak üzere Hukuk 

Müşavirliğine iletilmiştir. 
 
Ülkemizde işlenmiş ürün dâhil, her hangi bir ürünün GDO içerip içermediğine dair 

analizleri yapmak üzere, Ankara İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü’nde ve Bursa Gıda Kontrol 
ve Merkez Araştırma Enstitüsü’nde son teknolojiye sahip alt yapı kurulmuştur.  

 
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Sorumluluğunda Yürütülen DPT 
Destekli Projeler 

 
Bitkisel Araştırma Projesi:  Tarla Bitkileri Araştırmalarına ait 5 AFA altında ve 25 

program içinde yer alan 239 adet araştırma projesine devam edilmiştir. 
 
Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Araştırma Projesi:  

Türkiye ürün verim tahminlerinin geliştirilmesi” projesi çalışmalarına 2005 yılı içerisinde 
başlanılmış olup 2006 yılında tamamlanmıştır. 

 
Ülkesel Genetik Kaynaklar Araştırma ve Geliştirme Projesi: Proje 2006 yılında 

sonlandırılarak, 2007 yılında DPT destekli Bitki Genetik Kaynakları Biyolojik Çeşitlilik ve 
Ex-situ Muhafaza Alt Yapısı Oluşturma Projesi ne başlanacaktır.  

 
UNEP/GEF destekli olan Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi 

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eylül 2002’de 
başlatılmış 2005 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır. 2006 yılında da, bu projenin devamı olan 
Ulusal Biyogüvenlik Çerçeveleri Uygulama Projesi”  ve Ulusal seviyede ihtiyaç duyulan 
“Biyogüvenlik Takas Mekanizması Projesi” UNEP/GEF’e sunulmak üzere hazırlık 
çalışmalarına başlanmıştır. 
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Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü (IPGRI) tarafından “Tarımsal 
Biyolojik Çeşitliliğin Durumunun, Eğilimlerin ve Değerlendirme Alanlarının Belirlenerek 
Etkin Korunması için Karar Verme ve Faaliyetler Yürütme Projesi” ve Bakanlığımıza bağlı 
Araştırma Enstitüleri tarafından TÜBİTAK’a sunulan ve kabul edilen “Orta Anadolu ve Geçit 
Bölgeleri İçin Yüksek Protein ve Mikro element İçeriğine Sahip Kışlık Mercimek Çeşitlerinin 
Geliştirilmesi projesi”, “Buğdayda Önemli Zarar Yapan Tahıl Kist Nematodu (Heterodera 
spp.) ile Kök Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.) ve Mücadele Olanakları Üzerine 
Araştırmalar” projesi, “Kışlık Ekmeklik Buğdayda Sarı Pas hastalığına Dayanıklılık için 
Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi” projesi ve “Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin 
ve Ürünlerin Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi” Projeleri çalışmalarına 2006 
yılında başlanmıştır. 

 
Bahçe Bitkileri Araştırmaları: Ülkemiz, Özellikle 1930’lu yılların sonundan 

itibaren kurulmaya başlanan Bahçe Bitkileri Konu Araştırma Kuruluşlarının sunduğu AR-GE 
hizmetlerinin belirleyici katkılarıyla, Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinde dünyada güçlü bir yere 
sahiptir. 

 
Bahçe Bitkilerinde Son 3 Yılda Uygulanmaya Başlanan Önemli Projeler 

 
 F1 Hibrit Sebze tohumluğu Projesi: Antalya – Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan TTüürrkkiiyyee  FF11  HHiibbrriitt  SSeebbzzee  
ÇÇeeşşiittlleerriinniinn  GGeelliişşttiirriillmmeessii  vvee  TToohhuummlluukk  ÜÜrreettiimmiinnddee  KKaammuu--ÖÖzzeell  SSeekkttöörr  İİşşbbiirrlliiğğii  PPrroojjeessii, 
bugüne kadar ele alınan en büyük F1 hibrit tohumculuk projesidir. Bu projede; 5 Araştırma 
Enstitüsü, 5 Üniversite ve 20’nin üzerinde özel sektör kuruluşu görev almaktadır.   

 
PPrroojjeenniinn  aannaa  hheeddeefflleerriinnddeenn  bbiirriissii, 8 ayrı türde (ddoommaatteess,,  bbiibbeerr,,  ppaattllııccaann,,  hhııyyaarr,,  kkaavvuunn,,  

kkaarrppuuzz,,  kkaabbaakk,,  llaahhaannaa) gen havuzu oluşturulması, yyaarrıı  yyooll materyali geliştirilmesi ve özel 
sektöre sunulmasıdır.   

 
Projenin  hedefi; 10  yıl  içerisinde ülkemizde kullanılan hibrit çeşitlerinin yaklaşık 

%50’sinin yerli hibritler olmasını sağlamaktır. Bu konuda, her yıl ithalat nedeniyle sarf 
edilmekte olan yaklaşık 50–60 milyon ABD doları döviz miktarının yarı yarıya düşürülmesi 
hedeflenmektedir. 

 
2004–2008 yıllarını kapsayan ve 7 milyon YTL bütçeli projede, şimdiye kadar 110 

personelin eğitimi, 2181 hattın karakterizasyonu, 78 hattın 4 farklı hastalık ve bir zararlıya 
karşı testlemeleri, proje için gerekli seraların yapımı ve projenin kamuya tanıtımı 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Yurtiçi ve yurtdışından, çok değerli sebze gen kaynaklarına ulaşılmış ve bunlar 

çalışmalarımızda kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, mevcut gen havuzlarının 
kapasitelerinin 8–10 kat artırımı ve daha nitelikli hale getirilmesi için gerekli ilk melez 
programları açılmıştır. 

 
 Organik Tarım Araştırmaları Projesi: Organik Tarım ile ilgili olarak 
Bakanlığımızca, 19 Konu Başlığında 34 üründe 33 adet AArraaşşttıırrmmaa  PPrroojjeessii  yürütülmektedir. 
Organik Tarımla ilgili 2003 yılında 2, 2004 yılında 5 ve 2005 yılında ise 11 proje 
sonuçlandırılmıştır.  
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Hayvan Islahı ve Yetiştirme Araştırmaları 
 

 Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları: “Anadolu Alacası Geliştirme” projesi ile her 
yıl 512 baş sığıra embriyo transferi yapılarak oluşturulacak öz ve üvey kardeş sürülerinde 
MOET (Çoklu Yumurtlatmalı Embriyo Transferi) yöntemiyle boğa seçilecektir. Proje 
dahilinde 2006 yılı içinde 177 adet embriyo transferi yapılmış ve 89 adet buzağı doğmuştur. 
Yine aynı amaçlar doğrultusunda aynı metoda dayalı olarak “Anadolu Esmeri Geliştirme” 
Projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında da 2006 yılı içinde 72 adet embriyo transferi 
yapılmış olup 26 adet buzağı doğmuştur.  

 
 Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları: Ülkemizde ilk defa 2005 yılında Ankara 
Keçisi ve Akkaraman koyun ırkı ile başlatılan yerli koyun ve keçi ırklarının üretici şartlarında 
ıslahı çalışmaları, 2006 yılında 11 ırkı kapsayacak şekilde genişletilerek Halk Elinde Ülkesel 
Küçükbaş Hayvan Islahı projesi uygulamaya konulmuştur. 12 İlde 468 çiftçinin toplam 73268 
baş hayvanı numaralandırılarak kayıt altına alınmıştır. 2006 yılı Proje Yürütme Kurulu ve 
Proje Danışma Kurulları toplantıları yapılarak alt projeler bazında yapılan çalışmalar gözden 
geçirilmiş 2007 programları yapılmıştır.  

 
 Kanatlı ve Küçük Evciller Araştırmaları: “Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve 
Ebeveyn Geliştirme Projesi” kapsamında, yumurta tavukçuluğu sektörünün damızlık 
ihtiyacının yurt içinden karşılanması ve elde edilen damızlıkların yurt dışına pazarlanmasıyla, 
ülkemize döviz girdisinin sağlanması amacıyla başlatılan proje ile ilgili alt yapı çalışmaları 
tamamlanmıştır. Yapılan ıslah çalışmaları sonunda, Türkiye şartlarında en iyi verimi veren 3 
adet yumurtacı ebeveyn ve hibrit (Atabey, Atak ve Atak-s) geliştirilmiş olup, bu hatların 
tescilleri yapılmıştır. 

 
TÜBİTAK 1007 kapsamında kabul edilen “Ankara Tavukçuluk Araştırma 

Enstitüsünde Geliştirilen Yumurtacı Hatların Islahı, Çeşitli Verim Özelliklerinin Tespiti ve 
Türkiye Tavukçuluğuna Entegrasyonu” projesi 2006 yılı Kasım ayında başlamıştır. 

 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, Ülkesel Arıcılık Projesi 

kapsamındaki proje çalışmalarına, hastalıklardan ari yeni bir bölge tespit edilerek devam 
edilmiştir. Ülkesel Arıcılık Projesi kapsamında planlanan proje faaliyetlerine, Ordu Arıcılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde devam edilmiştir. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde “Erzurum Yöresi Bal Arılarında Saf Hat Oluşturma Çalışmaları” projesi ile 
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde, “Balıkesir Yöresi Bal Arılarında Saf Hat 
Oluşturma Çalışmaları” projesi faaliyetlerine devam edilmiştir.    

 
 Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma ve Irk Tescil Çalışmaları: Proje 
kapsamında 4 sığır, 1 manda, 4 koyun, 1 keçi, 2 tavuk, 1 arı olmak üzere toplam 13 ırk ve 3 
ipekböceği hattı enstitülerde koruma altına alınmıştır.  

 
Sığır, manda, koyun ve keçi ırklarımızın halk elinde korunmaları 12 ilde destekleme 

kapsamına alınmış, 2006 yılında 202 çiftçiye toplam 391.855 YTL destekleme ödemesi 
yapılmıştır.  

 
Akbaş köpek ırkı ile Malya koyun ırkı tescil edilmiştir. 
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 Su Ürünleri Araştırmaları: Yatırım Programında sürekli proje olarak yer alan, Su 
Ürünleri Araştırma Projesi kapsamında, su ürünleri araştırma enstitüleri bünyesinde, 20 adet 
araştırma projesi yürütülmüş ve yılsonu itibariyle 12 adedi sonuçlandırılmıştır. Söz konusu 
projeler, yetiştiricilik, yerli (endemik) balık türlerinin tespiti ve gen kaynağı olarak muhafaza 
imkânları, su ürünleri üretim kaynaklarının üretim devamlılığının sağlanması, balık 
stoklarının tespiti ve üretim sürekliliğinin sağlanması, stoklara zarar vermeyecek yeni av ve 
avlanma teknolojilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, organik su ürünleri yetiştiriciliği, balık 
ve diğer su ürünleri hastalık ve zararlılarının tespiti ve alınması gereken tedbirler, çevre, 
sosyo–ekonomik alt yapının tespitine ilişkin konuları kapsamaktadır.  

 
Su ürünleri araştırma projeleri, araştırma programları ile uyumlu olarak, ülkesel ve 

bölgesel bazda uygulanacak şekilde, çok disiplinli ve katılımlı olarak, büyük proje altında 
toplanmıştır (Örn: Tüm ıslah ve yetiştiricilik araştırma projeleri, Ülkesel Su Ürünleri Islah ve 
Yetiştiriciliği Projesi altında düzenlenmiştir). Su ürünleri yetiştiriciliğine yeni ekonomik türler 
kazandırılması amacıyla, uygulanan altenatif türlerin yetiştiricilik imkânlarının araştırılması 
projesi de, bu ana proje çalışması altında yürütülecek olup, proje kapsamında çalışılacak türler 
belirlenmiştir.  

 
TÜBİTAK destekli kamu araştırma projeleri 1007 formatında “Ulusal Su Ürünleri 

Stok Araştırma Program Projesi “ hazırlanarak ilgili kuruluşa gönderilmiştir.  Ülkesel bazda 
su ürünleri biyoçeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla, çok katılımlı ve disiplinli olarak, 
TÜBİTAK destekli kamu araştırma projeleri 1007 formatında “Ülkesel Su Ürünleri 
Biyoçeşitliliği Araştırma Projesi” hazırlıklarına başlanmıştır. Ülkemiz şartlarında organik su 
ürünleri yetiştiriciliğinin yapılabilirliğinin araştırılması konusunda da bir proje çalışması 
başlatılmıştır.  

 
   Hayvan Sağlığı Araştırmaları: Kanatlılarda, Newcastle hastalığı etkeninin genetik 
özelliklerinin ileri biyoteknolojik yöntemlerle (RT-PCR, DNA dizin analizi) tespitine yönelik 
araştırma sonuçlandırılmıştır. Bu yöntemlerin, diğer hastalık etkenleri içinde kullanımının 
yaygınlaştırılmasına imkân sağlanmıştır. 

 
Hayvan hastalıklarının tespitinde modern teşhis yöntemlerinin kullanılmasına 

laboratuvarların AB standartlarına ulaşmasına katkı sağlayan araştırmalar devam etmiştir. 
Kompetitif ELISA, PCR, western Blot, Dot-İmmun Binding tekniklerinin kullanımına 
başlanmıştır. 

 
Hayvan hastalıklarında etken tespitine yönelik araştırmalar devam etmiştir. Yavru 

atma, mastitis, buzağı ishallerinde rotavirus ve coronavisruslar, balık hastalıklarına neden 
olan olan etkenlerin tespitine yönelik araştırmalar devam etmektedir. 

 
Hayvan aşılarının etkinliğinin artırılmasın yönelik araştırmalar devam etmiştir. Şap 

Aşısı, Koyun keçi çiçek aşısının bağışıklık süresinin tespiti ve artırılmasına yönelik 
araştırmalar devam etmektedir. 

 
 Bitki Sağlığı Araştırmaları: 2006 yılında Bitkisel Mücadele Araştırma Projesi 
kapsamında Ülkemizdeki kültür bitkilerinde zararlı olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile 
mücadelede, toplam 19 Ülkesel proje kapsamında 17 adet yeni araştırma projesi ve daha 
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önceki yıllardan devam eden 174 adet araştırma projesi yürütülmüştür. Entegre mücadele 
konusundaki yürütülen proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

 
Ülkesel Süne Projesi kapsamında 11 alt proje yürütülmüştür. Bu alt projeler 

kapsamında doğada yeşil alanlar oluşturulmuş, Süne yumurtalarında 7.8 milyon adet ergin 
parazitoit üretilmiş ve 26 ilde doğaya salınmıştır. Yardımcı hava akımlı tarla pülverizatörü ile 
ilgili çalışmalar tamamlanmış ve uygulamaya aktarılmıştır. 

 
Tarımsal Ürünlerde Ülkesel Maksimum Kalıntı Limitlerinin Araştırılması Projesi 

kapsamında, 7 alt proje yürütülmüş, projede yer alan kalıntı analiz laboratuarlarında çoklu 
kalıntı analiz metodunun oturtulması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.  

 
6 ciltlik Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının güncelleştirilmesi çalışmaları 

tamamlanmış, yayın aşamasına gelmiştir. Ayrıca, 30 Zirai Mücadele Teknik Talimatı ve 13 
Standart İlaç Deneme Metodu hazırlanmıştır. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafından, zeytin ve turunçgil sineğinin mücadelesinde kullanılan Ziray’ın 2006 
yılında gerçekleşen üretimi 191.065 kg. olmuştur. 

 
Ülke genelinde 34 ilde 20.324 adet elma ağacında uygulanan Elma bahçelerinde 

tahmin ve uyarı sisteminde 115 adet elektronik tahmin ve uyarı cihazı kullanılmış ve toplam 
12.208.800 adet elma ağacına uyarı ve gözetim hizmetleri götürülmüştür.  

 
 Gıda ve Yem Araştırmaları: Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Projesi, 2007-2011 
yılları arasında uygulanmak üzere Yatırım Programına alınmıştır. 

 
2006 yılı içerisinde, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından DPT’ye teklif 

edilen  “Karadeniz Bölgesinde Üretilen Petekli Balların Yapısı, Bal Ve Bal Mumundaki 
Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi” isimli proje, 2007 yılında başlatılmak üzere kabul 
edilmiştir. 

 
 

 E) DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ  
                 BAŞKANLIĞI 
 

2006 yılı sonu itibarı ile 157 personeli bulunan DİABK, 40’dan fazlası farklı Genel 
Müdürlüklerde görevlendirilmiş olmak kaydı ile 80 adet AB uzman ve uzman yardımcısını 
bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca, DİABK 8 farklı birimden oluşmakta ve 
Bakanlığımızın Dış İlişkileri ile AB konularının koordinasyonunu asli görev olarak bir elden 
yürütmektedir. 
 

Bakanlığımızın Asya, Avrupa, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Güney ve Kuzey 
Amerika ülkeleri ile tarımsal, ekonomik ve bilimsel alanlarda işbirliği çalışmaları, uluslar 
arası kuruluşlar ile ilişkileri, yurt dışı personel eğitimleri, bilgi ve personel mübadelesi ile 
ilgili faaliyetleri ve Bakanlığımızın koordinasyonunda bulunan 3 ve Bakanlığımızı kısmen 
ilgilendiren diğer 11 fasıl olmak üzere toplam 14 ayrı AB faslı ile ilgili mevzuat uyum 
çalışmaları da DİABK tarafında yapılmakta, destek verilmekte ve koordine edilmektedir. 
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1. İkili İlişkiler 
Gerek AB perspektifi, gerekse uluslar arası ilişkilerde Türkiye’nin ön plana çıkmaya 

başlaması Bakanlığımızın ikili ilişkiler faaliyetlerini önemli oranda artırmıştır. 2002 yılında 
itibaren hızla artan ikili ülke ilişkilerimiz 2006 yılında son 4 yılın en yüksek seviyesine 
yükselmiştir. 2002 yılında 4 farklı ülke ile Bakan düzeyinde görüşme sağlanmasına rağmen 
bu miktar 2006 yılında 17 olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde, Bakanlığımızı ziyaret eden 
farlı ülkelerin Büyükelçileri sayısında da 2002 yılına göre 3 kata yakın artış gözlenmiştir. 
Ayrıca; Tarım Çerçeve anlaşmaları dâhilinde yapılan ikili ‘Tarım Yürütme’ çalışmaları da 
2006 yılında hız kazanmış 6 farklı ülke ile bu faaliyet gerçekleştirilmiştir. 
 

2006 yılında imzalanan 4 yeni anlaşma ile Bakanlığımız uhdesinde olan ve DİABK 
tarafından koordine edilen uluslar arası anlaşma sayısı 86’ya yükselmiştir. 65 ayrı ülke ile 
yürütülen bu çerçeve anlaşmaları 11 ülke ile çok aktif, 14 ülke ile aktif ve diğerleri ile pasif 
olarak yürütülmektedir.   
 

2007 projeksiyonu olarak ise; Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, İngiltere, Senegal ve 
Burkina Faso ile ikili anlaşmalar imza aşamasına gelmiştir. 
 
2. Uluslararası Kuruluşlar 

Başta FAO, ICCAT, OECD, NATO ve OIE olmak üzere Bakanlığımızın 17 ayrı 
uluslararası kuruluş ile bağlantısı bulunmaktadır. Uluslar arası kuruluşlar ile ilgili faaliyetler 
ilgili Genel Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmekle beraber, koordinasyon DİABK 
tarafından yapılmaktadır.    
 

2006 yılı içerisinde FAO’nun Türki Cumhuriyetlere hizmet götürecek olan Orta Asya 
Alt-Bölge ofisi’nin Türkiye’de kurulmasına karar verilmiş ve ofisin merkezi olarak Ankara ili 
seçilmiştir. Dünya üzerinde 14 ayrı noktada kurulması planlanan FAO alt bölge ofislerinin 
birisinin de ülkemizde açılmış olması Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının uluslar arası alandaki 
en önemli açılımıdır.  
 
3. Eğitim 

Bakanlığımızın ana birimlerin yurt dışı eğitimini koordine eden DİABK, 2006 yılı 
içerisinde ICARDA, FAO, CIMMYT CIHAEM ve JICA gibi bir çok uluslar arası kuruluş 
bursları ve özel girişimler sayesinde 28 Bakanlık personelini kısa ve uzun süreli yurt dışı 
eğitimine göndermiştir. 2006 yılında geçici olarak yurt dışında görevlendirilen personel sayısı 
ise 900’ün üzerinde gerçekleşmiştir. 
 

Ülkemizin uluslararası ikili ilişkilerinin en yoğun yaşandığı AB ülkeleri ile 
anlaşmaların tamamlanması ve bu anlaşmaların gereğinin aktif olarak yürütülmesinin 
sağlanması, AB üyesi ülkeler ile ilişkilerin güçlendirilmesi, AB ilerleme raporunda yer alan 
36 husus üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 3 fasıl ile ilgili ilerleme raporlarına göre 7 olumlu 
29 olumsuz husus ortaya çıkarılmıştır. Bu olumsuzlukların görüşüleceği ABGS’de bir toplantı 
yapılması planlanmaktadır. 
 
4. Avrupa Birliği İle İlişkiler Ve Müzakere Süreci 

3 Ekim 2005 tarihinde başlayan AB müzakere sürecinde tarım sektörü en önemli 
sektörler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan Avrupa Birliği (AB) 
mevzuatının 2/3’ü tarımla ilgilidir.  
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca ülkemiz için hazırlanan Müzakere Çerçeve 

Belgesinde; müzakere konuları 35 Fasıl bazında ayrılmış olup, müzakereler bu bölümler 
itibariyle yürütülecektir.  
 

Söz konusu 35 Fasıldan 3’ü doğrudan Bakanlığımızın çalışma alanı ile ilgilidir ve 
fasıllar ile ilgili çalışmalar DIABK tarafından koordine edilmektedir. Bu fasıllar:  

• Tarım ve Kırsal Kalkınma     (Fasıl 11) 
• Veterinerlik, Bitki Sağlığı ve Gıda Kontrolü  (Fasıl 12) 
• Balıkçılık      (Fasıl 13) 

 
Bakanlığımız sorumluluğundaki bu 3 fasılla ilgili ‘Tanıtıcı’ ve ‘Ayrıntılı’ tarama 

toplantıları tamamlanmıştır. Fasıl 11 ile ilgili tarama sonu raporunun 2006 yılı Aralık ayında 
açıklanmıştır. Veterinerlik, Bitki Sağlığı ve Gıda Kontrolü Faslı (Fasıl 12) ile ilgili tarama 
sonu raporunun da 2007 yılının ilk aylarında açıklanması beklenmektedir. Balıkçılık Faslı 
(Fasıl 13) tarama sonu raporunun ise 2007 yılı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir.  
 

Diğer Bakanlıklardan farklı olarak; AB mevzuat uyum ve uygulama çalışmaları 
Bakanlığımızda çok geniş ve kapsamlı personel kitlesi tarafından yürütülmektedir. Müsteşar 
yardımcıları başkanlığında yürüyen fasıl çalışmaları DİABK koordinasyonunda ve 
Bankalığımızın 6 ayrı Başkanlık ve Genel Müdürlüğü bünyesinde 400’den fazla teknik 
personel ile yürütülmektedir.  
 

Mevzuat ve yapısal uyum çalışmaları Türkiye – AB Mali İşbirliği kapsamında 
yürütülen projelerle de desteklenmektedir. Bu çerçevede, 2006 yılı itibarı ile ‘eşleştirme ve 
teknik yardım’ kapsamında 7 değişik konuda 15 ayrı proje yürütülmektedir. Diğer taraftan, 
TUBİTAK ile işbirliği halinde öncelikli ürün ve ürün gruplarının ele alındığı ‘etki 
değerlendirme’ projesi de yürütülmektedir. 
 

2006 yılı sonu itibarı ile daha önceden belirlenen 70 adet öncelikli AB mevzuatının 
38’i Türkiye – AB mevzuat uyumu bakımından uyumlaştırılmıştır. 5 mevzuatın 
uyumlaştırılmasına zaman içinde gerek kalmamıştır. 2007 – 2013 AB Müktesebatına Uyum 
Programı çerçevesinde ise Bakanlığımız tarafından yapılması gereken tüm mevzuat uyumu 
listesi belirlenmiş ve bu program 2007’den itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu çerçevede;  

• Fasıl 11 için 55 AB mevzuatına karşılık gelen 4 Kanun ve 13 ikincil mevzuat, 
• Fasıl 12 için 231 AB Mevzuatına karşılık gelen 4 Kanun ve 58 ikincil mevzuat,  
• Fasıl 13 için 37 AB Mevzuatına karşılık gelen 3 Kanun ve 3 ikincil mevzuat, 

 
çıkarılması hedeflenmektedir.  
 
5. Dünya Ticaret Örgütü 

Başkanlığımız tarafından hem koordine edilen ve hem de yürütülen DTÖ çalışmaları 
2006 yılında hız kazanmıştır. 2005 yılında yapılan Bakanlar Konferansı’nda 2006 yılı ve 
sonrası için yol haritasını oluşturan kararlardan; 

• Kırmızı kutuda üç kategoride indirim gerçekleştirilmesi, 
• İhracat sübvansiyonlarının 2013 yılına kadar sonlandırılması,  
• Pazara girişte tarife indirimlerinin dört kategoride gerçekleştirilmesi, 
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• Gelişme Yolundaki Ülkelerin, belirli sayıda ürününü “özel ürünler” ve “özel korunma 
önlemleri mekanizması” kapsamında belirleyebilmesi,  

Konularında önemli çalışmalar yapılmıştır.  
 
DTÖ görüşmeleri üye ülkelerin anlaşamamasından dolayı şu anda askıdadır. 

 
 

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER  
 
 A) STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI  

 
Bilgi Sistemleri ve Değerlendirme Çalışmaları 

 
İstatistik Çalışmaları 

AB destekli Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) Projesi, AB Komisyonunda kabul 
edilmiş ve hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.   

 
Meyve, sebze, tarla ürünlerinin ekim alanları ve üretim miktarlarının tespiti, tarımsal 

araç ve gereç sayıları ile ilgili istatistik bilgilerinin derlenmesi, hayvan sayıları ve hayvansal 
ürünler üretim miktarlarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

 
4 ilde (Ankara, Sivas, Manisa, Şanlıurfa) alınan uydu fotoğrafları kullanılarak, 

önemli ürünlerin üretim miktarlarının belirlenmesi ön çalışmaları yapılmıştır. 
 
İllerden gelen ürünlere ait verilerin On-line olarak, zamanında sağlıklı bir şekilde 

gelebilmesi için Başkanlığımız teknik personeli tarafından Web tabanlı bir program 
hazırlanmış ve bu hazırlanan program kapsamında deneme çalışmalarına başlanmıştır. 

 
Ülkemizdeki İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesine yönelik olarak, TÜİK 

koordinasyonunda yürütülmekte olan projenin 2’nci aşamasında değerlendirilmek üzere bir 
“Şemsiye Proje” hazırlanmış ve AB Komisyonunda kabul edilmiştir. 

 
Bilgi-İşlem Çalışmaları 

“Çiftçi Kayıt Sistemi Kurulumu ve Tedariki” sözleşmesi kapsamında çalışmalara 
devam edilmiştir. Kooperatifler Bilgi Sistemi yazılımı tamamlanmıştır. 

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çerçevesinde Ankara, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa 

illerinde Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBIS) entegrasyonu yazılımı için “Yüksek 
Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri Temini ve Vekterizasyonu” ihalesi tamamlanmıştır. 

 
Söz konusu illerde ve merkezde, beşer kişilik CBS çalışma grupları kurulmuş ve 

çalışmalar başlatılmıştır. 
 

Tarsim’e (Tarım Sigortaları Havuzu) yazılım desteği verilmiştir. 
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Kayıt Sisteminin (DSYMBS) 

TURKVET’e entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. 
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Türk Veteriner Bilgi Sisteminin (TURKVET) ÇKS’ye entegrasyon çalışmaları 
sonuçlandırma aşamasına gelinmiştir. 

 
Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile ÇKS’nin 

entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 
 
Bakanlığımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğü arasında imzalanan TARIMNET 

Protokolü çerçevesinde 81 İl Müdürlüğüne ve 803 İlçe Müdürlüğüne ADSL Internet 
bağlantısı kurulmuştur. Ayrıca, bu protokol kapsamında İl ve İlçe Müdürlüklerine 2670 adet 
@tarimnet.gov.tr uzantılı e-posta adresi dağıtılmıştır.  

 
TARIMNET Protokolü kapsamında daha önce 4Mbps olan Internet bant genişliğimiz 

önce 10Mbps’a daha sonra 30Mbps’a arttırılmıştır. 
 
Bakanlık Merkez binasındaki tüm bilgisayarların, internet güvenliğinin 

sağlanabilmesi amacı ile güvenlik duvarı kurulması, konfigürasyonu, bakımı ve yönetimi 
çalışmaları yapılmıştır. 

 
Bakanlık kampusünde, mevcut 1300 adet masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar 

formatlanarak anti virüs yazılımları yüklenmiştir.  
 
Organik tarım bilgi sistemi oluşturulmuş, bu sistemde organik tarım yapılan çiftçi, 

arazi ile ürünlerin izlenebilirliği sağlanmıştır. 
 
Bilgi Edinme Sistemi Yazılımı tamamlanmıştır.  
 
Bakanlık Merkezdeki donanım, sistem ve çevre aygıtlarındaki problemlerin çözümü 

ve izlenebilirliği için arıza takip programı geliştirilmiştir.  
 

Değerlendirme Çalışmaları  
Bilgi Sistemleri ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığımız koordinatörlüğünde 2006 

yılı içerisinde Toplam Kalite Yönetimine ilişkin olarak Milli Prodüktivite Merkezi ile 
karşılıklı olarak değişik tarihlerde toplantılar yapılarak görüş alış verişinde bulunulmuştur.  

 
Bakanlık İl Müdürlüklerimizin 2006 yılı performansının değerlendirilme çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışmada Bakanlıkça yürütülen politikaların ve çiftçiye götürülen hizmetlerin 
temel aktörleri olan İl Müdürlüklerinin performans değerlendirme çalışması tamamlanmıştır. 

 
Çiftçimize ve tarım sanayicimize hizmet götüren Bakanlığımız icracı birimlerinin 

görevleri ile ilgili olarak yaptıkları iş ve işlemlere ait yönetim süreçleri hazırlanmış ve hangi 
işlerin hangi süreçlerden ne kadar sürede geçtiği belirlenmiştir.  

 
Bakanlığımızın haftalık, üç aylık faaliyet raporları düzenli olarak Başbakanlığa 

gönderilmiştir. 
 
331 adet yazılı ve sözlü soru önergesi cevaplandırılmıştır. 
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Acil Eylem Planı çerçevesinde, Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan 15 adet 
tedbirin takibi ve koordinasyonu sağlanmıştır.  

 
TBMM’nde Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmalarına 32 adet cevap metni 

hazırlanmıştır. 
 
 

Tarım Politikaları Çalışmaları 
2006 yılında bitkisel ve hayvansal desteklemeler başta olmak üzere; 20 Bakanlar 

Kurulu Kararı, 2 yönetmelik ve 17 tebliğ çıkarılmıştır. Ayrıca, Tarımsal Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulunca 6 Karar çıkarılmıştır.  

 
2000 yılı sonrası çiftçilerin, üretimle ilgili kararlarının analiz edilmesi ve çiftçilerin 

yakın gelecekle ilgili plan, hedef ve görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla, tarım politikaları 
değerlendirme çalışması yürütülmektedir. Bu amaçla, 2006 yılı Eylül-Ekim aylarında anket 
formları oluşturularak, Kasım-Aralık 2006 aylarında ise 17 pilot ilde yaklaşık 1700 üretici ile 
yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır.  

 
Buğday, arpa, mısır, çeltik, ayçiçeği, soya, pamuk, şekerpancarı, tütün, fındık, 

yemeklik dane baklagiller, çekirdeksiz üzüm, Antep fıstığı, kuru incir, çay, zeytinyağı,  
turunçgil ürünlerinin üretim, tüketim, ticaret, stok, fiyat ve politikalarını içeren ürün raporları 
hazırlanmış, aynı zamanda, bu ürünlere ait üretim maliyetleri hesaplanmış ve ürün maliyet 
çizelgeleri yeniden düzenlenmiştir. 

  
Hayvancılık Sektöründe; mevcut, fiyat ve destekler içerikli “Hayvancılık Sektörü-

Ekonomik Göstergeleri” raporunun hazırlanması çalışmaları sürdürülmüştür. 
 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması çerçevesinde devam eden İleri Tarım 

Müzakereleri için Bakanlık görüşü hazırlanarak, DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilciliğine iletilmiştir. 

 
Sınır Ticareti Merkezleri (STM) ve Sınır Ticareti nihai listeleri oluşturma 

çalışmalarına iştirak edilmiştir. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, izin verilecek ürünlerin 
belirlenmesi için gerekli Bakanlık içi koordinasyon sağlanmıştır.   

 
Ülkemizde üretilen ürünlerin miktarı, üretim ve hasat dönemleri, maliyetler, 

ürünlerin yurt içi fiyatları ve kalitesi, üretici gelirleri, ithalata konu olabilecek miktarı, 
sektörün gereksinimleri dikkate alınarak Gümrük Vergileri Düzenlemeleri hakkında 
Bakanlığımız görüşleri oluşturularak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirilmiştir. 

 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca hazırlanan, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulama 

Tebliğleri çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  
 
Tarım ürünleri dış ticaretinde, ihtiyaç duyulan tarım ürünleri için ihracat desteği 

verilmesi hususunda Bakanlığımız görüşleri oluşturularak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na 
bildirilmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalara katılım sağlanmıştır. 
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Avrupa Birliği (AB) Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) kapsamında, hazırlanan çalışma 
raporları basılı yayın haline getirilmiştir. Üniversitelerle birlikte hazırlanan “Türkiye’de 
Tarım”  kitabı basılarak dağıtılmıştır. 

Tarım sektörüne, tarımsal ürün ve girdilere ait temel veriler, 2006 yılında da 
güncellenerek kitapçık haline getirilmiştir. 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) iletilmek üzere tarım, tarımsal 
destekleme ve ticaret politikalarının yer aldığı 2006 yılı ülke raporu hazırlanmıştır.  

Stratejik Plan çalışmalarına devam edilmiştir.  
 
Ekonomik önemi yüksek tarım ürünlerinin son 5 yıllık 48 borsa ve 16 hal’e ait 

haftalık, aylık ve yıllık fiyat ve işlem hacimleri derleme çalışmasına başlanmıştır.  
 
“Kamu – Özel Sektör İşbirliği ile GAP Bölgesine Yatırım Fırsatları” toplantısı ile 

Tarım Değerlendirme Toplantısı ve İl Müdürleri toplantısı sonuç raporları hazırlanmıştır. 
 
29 Kasım – 01 Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen, II. Tarım Şurasında 

tespit edilen hedefler ve stratejilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için çalışmalar 
başlatılmıştır. 

 
 

Proje Yönetimi ve Mali Kontrol Çalışmaları 
İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi 

çerçevesinde, 2003 yılında hazırlanan 81 İlin Tarım Master Planları güncellenmiş olup, 
Bölgesel ve Ülkesel düzeyde Tarım Master Planlarının hazırlanması çalışmaları kapsamında 
Akdeniz TR6, Ege TR3,  Doğu Marmara TR4, Orta Anadolu TR7, Batı Karadeniz TR8 ve 
Doğu Karadeniz TR9 bölgelerinin Bölgesel Tarım Master Planlarının hazırlanmasına yönelik 
çalışmalar tamamlanmıştır. 2007 yılında, diğer 5 Bölgenin Tarım Master Planları hazırlanarak 
“Türkiye Tarım Master Planı’nın hazırlanması için temel dokümanlar tamamlanmış olacaktır. 

 
Bu kapsamda, Azerbaycan ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan 

ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ve iç kaynak ile yürütülen “Gelişmekte Olan 
Ülkeler İçin Teknik Yardım (TCDC)” projesi ile Azerbaycan’ın Kuba ve Kürdemir İllerinin 
Tarım Master Planları Bakanlığımız uzmanlarının katılım ve katkıları ile hazırlanmıştır.  

 
Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi kapsamında 110.400 YTL 

ile organik gübre, organik ilaç, zeytin kasası, fidan, fide, kovan alımı ve çiftçi eğitimi amaçlı 
dizüstü bilgisayar ve projeksiyon makinesi alımları yapılmıştır.  

 
GAP İdaresince yürütülen entegre kırsal kalkınma projeleri ve GAP Yüksek 

Kurulunda alınan kararlar ile ilgili, Bakanlığımızca yapılan çalışmalara katkı, koordinasyon 
ve katılım sağlanmıştır. 

 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında; “Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi” hazırlanmış ve 24.11.2006 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Yönerge çerçevesinde ön mali kontrol faaliyetleri yürütülmüş, bu 
kapsamda; yönetmelik limitleri dahilindeki mal ve hizmet alım ihale dosyalarının ön mali 
kontrol işlemi yapılmıştır. 
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İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 8. 
maddesi “iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 
konularında çalışmalar yapar” hükmü gereği Bakanlığımız İç Denetim Biriminin kurulması 
ile ilgili çalışmalar yapılmış ve 19.10.2006 tarihli Bakan Oluru ile İç Denetim Birimi 
Başkanlığı kurulmuştur.  

 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında, 

harcama sürecinde görevli olan personelimizi yetki ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmalarına başlanmıştır.  

NATO Gıda ve Tarım Planlama Komitesi (FAPC) toplantılarına ve sivil asker 
işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalara gerekli destek sağlanmıştır. 

 
Tarım Reformu Uygulama Projesinin (ARIP) Bakanlık içi ve dışı birimlerle 

koordinasyonu çalışmaları yürütülmüştür.  
 
Tarımsal yatırım konularında her türlü bilgilendirme, danışmanlık ve tavsiyelerde 

bulunmak amacıyla Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TAR-YAD) faaliyete geçmiştir. 
 
Ülkemiz için Kırsal Kalkınma Planının çerçevesini oluşturacak ve AB’ne uyum ve 

maddi destek alınması için çok önemli olan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) 
hazırlık çalışmaları yapılmıştır. UKKS belgesi 25 Ocak 2006’da YPK tarafından 
onaylandıktan sonra 04.02.2006 tarih ve 26070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 
Başkanlığımız Makam Oluru ile 17.05.2006 tarihinde Yönetim Otoritesi olarak 

görevlendirilmiştir. Yönetim Otoritesinin görevleri olan; Kırsal Kalkınma Planı hazırlamak, 
Planın etkin ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu’nun kurulması ile ilgili çalışmaları yönetmek konularında çalışmalar 
yapmıştır. 

 
Bu bağlamda; Avrupa Birliği’nin 2007 – 2013 döneminde aday ve potansiyel aday 

ülkeler  için  uygulayacağı  Katılım  Öncesi  Mali  Yardım  Programı’nın  Kırsal  Kalkınma  
 
Bileşenine yönelik olarak hazırlanan Kırsal Kalkınma Planının temelini oluşturacak olan 
“Politika Çerçeve Belgesi” taslağı Bakanlık içi birimlerin görüşleri, Kamu ve Sivil toplum 
kuruluşlarının görüşleri alınarak ve AB Komisyonu Yetkilileri ile tartışılarak hazırlanmıştır.  

 
Ayrıca, Politika Çerçeve Belgesinde yer alan sektörlerle ilgili Süt sektör analizi 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteğinde, Beyaz-kırmızı Et ve Meyve-
Sebze sektör analiz çalışmaları AB’nin “Proje Hazırlama Kolaylığı (PPF)” kapsamında 
hazırlanmıştır.  

 
Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında, Bakanlığımız ile Hollanda Tarım, Doğa 

ve Gıda Kalitesi Bakanlığı ve Avusturya Tarım, Orman, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı 
arasındaki konsorsiyum tarafından yürütülen ‘Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması 
İçin Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi’ Eşleştirme Projesi 10 Şubat 2006 tarihinde 
başlamış olup, proje süresi 12 aydır. 
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Bakanlığımızca hazırlanmış olan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(IPARD Ajansı) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” Tasarısı 07-09.11.2006 tarihleri 
arasında Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından kabul edilerek, Meclis 
Genel Kurulu gündemine alınmıştır.  

 
AB hibe destekli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulması ve 

akreditasyon için hazırlanması ile ilgili Proje hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu tarafından 
kabul edilmiştir. 

 
Bakanlığımızca hazırlanacak olan “Ulusal Kırsal Kalkınma Planı” çalışmaları 

başlatılmıştır. 
 
 
Bütçe ve Mali Hizmetler Çalışmaları 

Bakanlığımızın 2006 Yılı Bütçe Uygulama Esasları hazırlanmıştır. 
 
Yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında, üçer aylık 

dönemler halinde proje harcamaları değerlendirilerek Devlet Planlama Teşkilatı’na 
gönderilmiştir. 

 
Merkez Birimlerine Analitik Bütçe konusunda eğitim toplantısı yapılmıştır. 
19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının 

Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince kamu zararlarının tahsili 
işlemlerine başlanılmıştır. 

 
Bakanlığımız bütçesinin taşra birimlerinde de elektronik ortamda hazırlanması ve 

uygulanması için Bütçe Takip Sistemi (BTS) yazılım programının hazırlanmasına başlanılmış 
olup, çalışmalar devam etmektedir. 

 
          (1000 YTL.) 

 2002 2003 2004* 2005** 2006 2007 
Yatırım 79.990 102.975 107.324 81.843 97.010 135.942 
Cari 441.855 617.399 801.594 809.281 944.377 1.089.537 
Transfer 8.437 39.155 6.805 3.440.255 4.019.640 5.303.645 
Borç 
Verme    90.491 95.575 80.283 
TOPLAM 530.282 759.529 915.723 4.421.870 5.156.602 6.609.407 

 
2004*   ve önceki yıllarda Borç Verme tutarları Yatırım ve Carilerin içerisindedir. 
 
2005** Mali Yılından itibaren Hazine bütçesinden Bakanlığımız bütçesine geçen 

miktarlar dahil. 
 
 
Not: 2006 yılı Başlangıç ödeneği 5.156.602.000 YTL olup yılı içerisinde 1.036.007 

YTL ilave ödenek verilmiştir. 
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Yıllara Göre Bütçe Artışı                                                                     (1.000 YTL.) 

YILLARA GÖRE BÜTÇE ARTIŞI
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B) Teftiş Kurulu Başkanlığı 
 
2006 yılında, Teftiş Kurulu Başkanlığınca 114 adet İnceleme Raporu, 51 adet Ön 

İnceleme Raporu, 40 adet Cevaplı Teftiş Raporu, 2 adet Soruşturma Raporu ve 13 adet 
Disiplin Soruşturma Raporu olmak üzere toplam 220 adet rapor düzenlenmiştir. Bu raporlarla, 
idari-disiplin ve adli tekliflerin yanı sıra, tazmine esas toplam 31 adet raporla 3.099.008.25 
YTL Hazine ve Kurum zararı tespit edilmiş ve tahsili için yasal işlemlerin yapılması yönünde 
gerekli çalışmalar yapılmış olup, halen 2006 yılına ait 7 adet iş devam etmektedir. 

  
Teftiş faaliyetlerinde temel amaç, İnceleme ve soruşturma çalışmaları yanında, 

normal denetim çalışmalarının da eğitici, yol gösterici, yön verici ve ilgili personel ile 
karşılıklı diyalog içerisinde, Bakanlığımızın tüm birimleri itibariyle imkanlar ölçüsünde 
gerçekleştirilmesidir. Bakanlığımız tarafından yürütülen proje ve faaliyetlerin çok geniş 
kapsamlı olduğu göz önünde tutularak, denetim hizmetlerinin nicelik yönünden arttırılması 
yanında, nitelik itibariyle de daha iyi bir seviyeye ulaştırılması yönünde çaba sarf edilerek 
faaliyet ve çalışmalara devam edilecektir.         

 
 

C) Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
 
2006 yılında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 123 basın duyurusu, 83 

basın açıklaması hazırlanmıştır. Bakanlığımızın faaliyetleri ve Sayın Bakanımızın 
programlarıyla ilgili 149 haber hazırlanmıştır.  

 
2006 yılında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin çalışmaları sonucu, çok 

sayıda gazete ve televizyon kuruluşu ziyaret edilmiştir. Basın kuruluşlarına yapılan 
ziyaretlerde ve Sayın Bakanımızın makamında yapılan görüşmelerde, gerek tarım sektörünü 
ilgilendiren programlar gerekse haber bültenleri için röportajlar yapılmıştır.  
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Ayrıca, Sayın Bakanımızın çok sayıda televizyon programına canlı yayın konuğu 
olarak katılması sağlanmıştır.   

 
Öte yandan, 2006 yılı içinde basın mensupları tarafından, Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği’nden istenen bilgiler, ivedilikle hazırlanarak ilgili basın mensuplarına 
gönderilmiştir.   

 
 
 

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 
 

 A) PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Personel Atama ve Özlük İşlemleri İle İlgili Faaliyetler 
2006 Mali Yılı içerisinde, Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen 1854 

kadroya açıktan atama yapılmıştır. Bu atamalarda; 545 Veteriner Hekim, 407 Mühendis, 15 
Kimyager, 10 Biyolog, 3 Diyetisyen, 55 Laborant, 3 Tekniker, 541 Veteriner Sağlık 
Teknisyeni, 225 Ziraat ve Ev Ekonomisi Teknisyeni ve 50 Memur istihdam edilmiştir. 

 
Ayrıca; 3413 sayılı Kanun gereği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca 

bakılan ve yetiştirilen çocuklar için yapılan sınav sonucunda başarılı olan 48 kişinin atamaları 
yapılmıştır. 

 
2006 Yılı içerisinde Bakanlığımız Taşra Teşkilatının personel ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında ilk olarak Maliye Bakanlığınca 
657 sayılı Kanun’un 4/b maddesine göre sözleşmeli personel istihdamı için 1.769 adet 
mühendis ve 731 adet Veteriner hekim olmak üzere toplam 2500 kadro tahsisi sağlanmıştır. 

  
Bunlardan 987 adet Mühendis (Ziraat - Su Ürünleri) ve 564 adet Veteriner Hekimin 

ÖSYM tarafından yapılan KPSS sonucuna göre yerleştirmeleri yapılmıştır. 
 
4046 sayılı Kanun gereğince, özelleştirilen ve özelleştirme kapsamına alınan 

kuruluşlardaki istihdam fazlası personelden Bakanlığımıza intikal ettirilen çeşitli unvanlarda 
toplam 1.444 personelin, 2006 yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatına atamaları 
yapılmıştır. 

 
Bakanlığımıza, hizmetin gereği olarak çeşitli unvanlarda toplam 1433 personelin 

Kurum içi ve Kurum dışı naklen atamaları yapılmıştır 
 
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında, çeşitli kadro ve unvanlarda görev yapan 

toplam 1055 personel emekliye sevk edilmiştir. 
 
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında, Daimi İşçi statüsünde 200 personelin 

nakli, 155 personelin ünvan değişikliği, 138 personelin de geçici görevlendirilmesi yapılmış 
ve 30 personel de emekliye sevk edilmiştir. 
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Eğitim Hizmetleriyle İlgili Faaliyetler 
2007 yılı Eğitim program taslağı, kitapçık haline getirilerek Bakanlığımız Merkez ve 

Taşra Teşkilatına dağıtımı yapılmıştır.  
 
2006 yılı Nisan ve Mayıs aylarında İl Müdür Yardımcıları ve İdari ve Mali İşler Şube 

Müdürleri, 18–22 Eylül 2006 tarihleri arasında da İl Müdürlükleri Personel Şefleri Erdemli 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde hizmet içi eğitime tabi 
tutulmuşlardır.  

  
30 Ocak -15 Mart 2006 tarihleri arasında Ankara Personel Eğitim Merkezinde 

düzenlenen hizmet içi eğitim programında 53 AB Uzman Yardımcısı, 15 Kontrolör 
Yardımcısı, 38 Mühendis, 1 Veteriner Hekim, 2 Kimyager,  1 Biyolog ve 1 Laborant olmak 
üzere toplam 111 Aday Memurun eğitimleri yapılmıştır. 

 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, internet ulaşımı ile iştirakçilerin nüfus, 

emekli keseneği vs. gibi bilgileri istemesi üzerine 2006 yılı 23-24 Mart tarihlerinde İl 
Müdürlükleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürleri ile Bağlı Kuruluşların İdari ve Mali İşler 
Şeflerinin katıldığı 200 kişiye Ankara’da Hizmet içi eğitim verilmiştir. 

 
Koordinasyon Kurulu Toplantısında (02.06.2006 tarihinde) alınan karar gereği 2006 

yılı KPSS sınavı ile açıktan atanan 200 Mühendis, 525 Veteriner Hekim, 516 Veteriner Sağlık 
Teknisyeni ve 160 Teknisyen olmak üzere toplam 1401 personel Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı İşletmelerde 2 ay süreyle Adaptasyon Eğitimine tabii tutulmaktadır.   

 
2006 yılı içerisinde, Personel Genel Müdürlüğümüz Bilgi Edinme birimine gerek 

Kurum içi, gerek Kurum dışı ve gerekse vatandaşlar tarafından, elektronik ortamda ve 
doğrudan dilekçe ile Bilgi Edinme talebinde bulunan toplam 12100 kişinin talebi 
cevaplandırılmıştır. 

 
 

 B) YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 

Basılı Yayın Üretimi 
Basılı yayın üretiminde, Yenimahalle ana hizmet binasında bulunan dizgi-tasarım 

birimi ve matbaa ile Lodumlu Bakanlık kampüsünde bulunan 2. matbaa müştereken 
çalışmaktadır. 2006 yılında, toplam 1.898.881 adet basılı yayın üretilmiştir.  

 
2006 yılında; 1 adet 4 kafalı kapak takma makinesi, 1 adet zımba-konik makinesi ve 

1 adet kalıp kontak makinesi alınmıştır. 2006 yılında matbaa üniteleri için gerekli kağıt, boya 
ve diğer kimyasal maddelerin alımları zamanında yapılarak hizmet akışı hızlandırılmıştır. 

 
Türktarım dergisi 2006 yılında 2 ayda bir 2000 adet olmak üzere toplam 12.000 adet 

basılmıştır. 
 

Tarım Haber Bülteni 
Başkanlığımızca sektördeki gelişmeleri kamuoyuna aktarmak ve gündem oluşturmak 

amacıyla, yayına hazırlanan Tarım Haber Bülteni okuyucular tarafından ilgiyle 
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karşılanmaktadır. Bülten içeriğinin belirlenmesinde; Bakanlık faaliyetleri, haber ajanslardan 
alınan tarım haberleri, mevzuat değişikleri dikkate alınmaktadır. 

 
2006 yılı içerisinde Tarım Haber Bülteni, her ay 1000 adet olmak üzere toplam 

12000 adet basılmıştır. 
 

Çiftçi Eğitim Serisi   
Çiftçiye yoğun ve özet bilgi ulaştırmak amacıyla, hazırlanan çiftçi eğitim serisi 

toplam 50 adet kitapçıktan oluşmaktadır. Bu seriden 32 adeti yayınlanmıştır.  
 

Gıda Serisi 
Toplam 23 adet yayından oluşması planlanan Gıda Serisinden dört adedi 

yayınlanmıştır. 
 

GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ YAYIN ÜRETİMİ 
 

GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi 
1995 yılında başlanan projede 2006 yılsonu itibariyle 452 adet tarımsal içerikli TV 

filmi ve 46 adet spot olmak üzere toplam 498 adet film üretilmiştir. Bu filmler TRT-GAP 
televizyonunda  “Bereketin Adı GAP” adı altında yayınlanmaktadır. 2006 yılında 35 adet TV 
filmi, 6 adet spot film, 60.000 adet broşür ve 30.000 adet liflet basım ve dağıtımı yapılmıştır. 

 
Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) 

Bakanlığımız tarafından 1991 yılında başlatılan I. YAYÇEP (Yaygın Çiftçi Eğitim 
Projesi) çerçevesinde 1998 yılına kadar 338 televizyon programı yapılmış ve TRT’de 
YAYÇEP adı altında yayınlanmıştır. 2006 yılı sonuna kadar II. YAYÇEP çerçevesinde, daha 
önce yapılan 139 film güncelleştirilmiş, 130 film yeniden yapılmıştır. 

    
2006 Yılında Yapılanlar 
Meyvecilikte 10 adet ( 9 adet yeni 1 adet güncelleştirme) film, 
Tarla Bitkilerinde 54 adet ( 41 adet yeni 13 adet güncelleştirme) film yapılmıştır 

 
Ayrıca 2006-2007 yıllarında güncellenmesi planlanan 35 adet filmden, 8 adet filmin 

yapımı gerçekleşmiştir. 
 
Tarım Müzesi ve Yayını Geliştirme Projesi  

Tarım Müzesinin alt programı olan Tarımsal Üretimi Geliştirme Yönlendirme Yayın 
Programı (TÜGEYP) kapsamında, 2006 yılı sonuna kadar 39 adet televizyon filmi 24 adet 
radyo programı yapılmıştır. 

 
“Ekotarım” Kuşak Programı 

Ülkemizde tarım gündemini takip etmek, aktüel tarımsal faaliyetlere yer vermek, 
Bakanlık faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak, tarımı gündemde tutmak, üreticiyi ve tüketiciyi 
tarımsal konularda bilinçlendirmek amacıyla EKOTARIM adlı bir kuşak programı 
yapılmaktadır.  

 
Bu kuşak programıyla ilgili olarak TRT Kurumu ile bir protokol imzalanmış ve 

EKOTARIM her Pazartesi günü saat 17.00’de TRT GAP TV’de yayınlanmaya başlamıştır. 
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(İlk yayın tarihi 26.07.2004) 2006 yılında 32 adet olmak üzere bu güne kadar 94 adet bölüm 
yapılmış ve bu bölümlerin 91 adedi yayınlanmıştır. Yeni yayın döneminde, her Cumartesi saat 
08.00’de programın tekrarı için de anlaşma sağlanmıştır.  

 
Diğer Görüntülü-Sesli Yayınlar 

Organik Tarım Yayın Projesi çerçevesinde 2006 yılında bu amaçla 5 adet televizyon 
filminin yapımı gerçekleşmiştir. Bakanlığımız birimleri ile sivil toplum örgütlerinin tanıtımı 
ve etkinlikleri için 2006 yılında 25 adet Sinevizyon filmi yapımı gerçekleşmiştir. 

 
Kuş gribi ile ilgili olarak, hastalık görüldüğünde 4 adet eğitim filmi ile 3 adet spot 

film hazırlanarak ulusal kanallara gönderilmiş, bu filmler yerel televizyonlarda yayınlatılmak 
üzere valiliklere ulaştırılmıştır. Ayrıca 2006 yılı içerisinde teknik elemanların eğitimine 
yönelik 1 adet eğitim filmi ve muhtemel bir salgın ihtimaline karşı kamuoyuna yönelik olarak 
da 1 adet eğitim filmi ile metro istasyonlarında gösterilmek üzere 1 adet film hazırlanmıştır. 

 
 

 8- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
 

5018 Sayılı Kanunun 57. Maddesine göre, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç 
denetimden oluşmaktadır.  
          
           Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 Sayılı Kanunun 5436 Sayılı Kanunla 
Değişik 63. Maddesi ve 8 Eylül 2006 tarih ve 26283 Sayılı Resmi Gazete yürürlüğe giren İç 
Denetçi Atamalarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Tebliğe istinaden 19.10.2006 
tarihinde kurulmuş ve 5 iç denetçi atanmıştır. 
 
           Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 2006 
yılında kurulmuştur.  
 
        Strateji Geliştirme Başkanlığı, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji 
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak,  

• Tarım Politikaları Daire Başkanlığı,  
• Proje Yönetimi ve Mali Kontrol Daire Başkanlığı,  
• Bilgi Sistemleri ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,  
• Bütçe ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 
• Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü  

olmak üzere 5 alt birimden oluşturulmuştur. Bu birimlerin görevleri Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında çıkarılan 
Yönerge ile belirlenmiştir 
 

Bakanlığımızda ön mali kontrol işlemi,  5018 Sayılı yasanın 58. Maddesi,   İç Kontrol 
ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve  Proje Yönetimi ve 
Mali Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak  24.11.2006  tarihinde Üst Yöneticinin onayı 
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ile kabul edilen Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında Strateji Geliştirme 
Başkanlığı  ve harcama birimleri tarafından yapılmaktadır.  

 
 
 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 
 

    A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ  
 

 Bakanlığımızın amacı, kalkınma plan ve programları doğrultusunda köylerin 
kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi, gıda güvencesi  ve 
güvenirliğinin sağlanması, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve 
ekonomik kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için belirlenen 
hedefler aşağıda belirtilmiştir.  
         

• Tarımsal ekonominin geliştirilmesi ve tarımdaki iş hayatının düzenlenmesi, 
• İnsan Kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin 

geliştirilmesi. 
• Kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, 
• Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, 
• Hayvancılık potansiyelinin yeniden canlandırılması ve en üst düzeye çıkarılması,  
• Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık ürünlerinin dünya piyasalarına arzının teşvik 

edilerek, sektörün kendi kendine yeterliliğinin sağlanması ve yoksulluğun ortadan 
kaldırılması, 

• Tarım sektörü faaliyetlerinin halk içerisindeki etkisinin ve bakışın daima olumlu ve 
katılımcı düşünceler içerisinde muhafaza edilmesi, 

• Bakanlığın sistemler perspektifinin belirlenerek özel sektör, halk ve Bakanlık arasında 
irtibatın geliştirilmesi, 

• Tarım ve kırsal kalkınmada sürdürülebilirliğe önem verilmesi, 
• Tarımsal planlamaların ilgili kalkınma faaliyetlerinin baş aktörü olarak ele alınması, 
• Piyasa mekanizmalarını etkilemeyecek destekleme araçlarının kullanılması, 
•   Kaliteli ve yerinden yönetim, 
•   Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi, 
•   Tarımsal destekleme programlarının geliştirilmesi, 
• Bakanlığın yapısının ve personel durumunun yeniden düzenlenmesi, 
• Tarım sektöründe verimliliğin ve üretimin artırılması, 
• Üretici gelirlerinin istikrara kavuşturulması, bu kesime yönelik teşviklerin rasyonel 

kullanılması, 
• Tarım sektörünün AB ve uluslararası standartlarla yükseltilmesi, 

 
 

               B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER  
 

 Tarım Sektöründe ve Bakanlığımız görev alanı içerisinde; 
1. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam içinde refah ve mutluluğunun artırılması temel 

amacı çerçevesinde, tarım ve kırsal kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan 
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sürdürülebilir büyüme ortamını oluşturmak, ekonomide iyileşme eğilimini devam ettirmek, 
tarımın katkısını arttırmak ve kamu hizmetlerinin hız ve kalitesini artırmak, 

2. Temel makro politikalar çerçevesinde; kamu kalite yönetimi disiplinini sağlamak 
ve sürdürülebilirliğini sağlayacak ekonomik, sosyal eğitici faaliyetleri yapmak, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyeliği yönünde ortaya koyduğu politikaların hayata geçirilmesi yönünde 
devam eden çalışmaları hızlandırarak, başlatılmış bulunan yapısal reformları kararlılıkla 
gerçekleştirmek, 

3. Hizmetlere ayrılan kaynakların kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması 
yönünde başlatılmış bulunan reform çalışmalarının ruhuna uygun faaliyetlerin yapılmasını 
sağlamak ve uygulamak, 

4. Tarımın GSMH’ya katkısını daha da artırmak için iç ve dış pazarların azami 
ölçüde değerlendirilmesini sağlayıcı destekleme politikalarını uygulamak, 

5. Ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle güvenli ve güvenilir gıdada yeterliliğinin 
sürdürülebilir olması için uygulanabilir tüm tedbirleri almak, 

temel politika ve önceliklerimizdir. 
 
 

              C- DİĞER HUSUSLAR 
 
Tarım sektörü, uzun yıllar ihmal edilmiş olmanın da belirginleştirdiği verim, kalite 

ve gelir düşüklüğü yanında sanayi ve pazarla entegre olamama gibi sorunlar yaşamaktadır. Bu 
sorunların temelinde, düşük teknoloji ve eğitim düzeyi, sermaye yetersizliği, hastalık, zararlı 
ve doğal afet kayıpları, doğal kaynaklara aşırı baskı, yanlış ürün deseni, yetersiz örgütlenme 
gibi faktörler bulunmaktadır. 

 
Tarım sektörünün geliştirilmesi, bu olumsuz yapıya neden olan faktörlerin 

giderilmesi suretiyle sağlanacaktır. Bu bağlamda, tarımsal politikalarımızın temel hedefi, 
üreticilerin rekabet gücünün artırılması, sektörün kendi ayakları üzerinde durabilen ve 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması olmalıdır.  

   
Tarım Politikalarımız, orta vadede Tarım Strateji Belgesi, uzun vadede ise Tarım 

Kanunu ile günü birlik siyasi tercihler yerine kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş 
bulunmaktadır. Bu yapılanma, Bakanlığımıza yeni görevler yüklemektedir. Bu bağlamda, 
Bakanlığımızın misyonu, doğal kaynaklarımızın sunduğu zenginliği, ulusal öncelikler 
doğrultusunda bilgi ve yönetim teknikleriyle, rasyonel bir şekilde kullanmayı sağlayan 
politika ve faaliyetlerde çiftçilerimize öncülük yapmak olacaktır. 

 
Tarım sektöründe hedeflenen yapısal dönüşümün sağlanması için bazı önemli proje 

ve programlar hayata geçirilecektir. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde yürürlüğe konulacak 
olan uygulamalar özetle aşağıda belirtilmektedir.  

 
Havza Bazlı Desteklemeler 

 
Türkiye, tarımsal üretim bakımından farklı toprak, iklim ve coğrafi özelliklere 

sahiptir. Ülke genelinde, değişik ekolojik özelliklere sahip 24 ana havza, 80 mikro havza 
bulunmaktadır. Bu havzalarda, ülkemize özgü ve dünya piyasalarında değeri olan stratejik 
ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. 
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Ülkemiz kaynaklarının rasyonel kullanımı açısından, hangi havzada hangi temel 
ürünün veya ürünlerin yetiştirilmesine karar vermek ve teşvik etmek önemlidir. Bugüne kadar 
edinilen tecrübeler, desteklemelerin tarımsal üretimin yönlendirilmesinde, önemli ölçüde rol 
oynadığını göstermiştir. 

 
Havza bazında en fazla ekonomik faydayı sağlayacak üretim deseninin oluşturulması 

için Tarım Kanunu ve Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu ile gerekli yasal dayanak 
sağlanmıştır. Bu çerçevede, havza bazlı üretimin desteklenmesi çalışmalarına başlanılmıştır. 

 
Havza bazlı desteklemelerin temel amaçları; bölgelerin, sosyal ve ekonomik yapısına 

uygun olacak şekilde ürün havzalarının belirlenmesi, tanımlanan bu havzalarda doğru ürünün 
doğru araçlarla desteklenmesi ve ürünler bazındaki yatırımların doğru bölgelerde 
yapılmasının sağlanmasıdır. 

 
Havza bazlı desteklemeler ile ülke kaynaklarımız en yüksek getiri sağlayacak 

alanlara yönlendirilecek, arz açığı olan ürünlerin üretimi teşvik edilecek ve üretimde 
uzmanlaşma sağlanacaktır.  

 
Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Parçalanmasının Önlenmesi 

 
Ülkemizdeki tarım arazileri küçük ölçekte birbirinden uzak ve çok sayıda 

parçalardan meydana gelmektedir. Miras yolu ve hisseli satışlar nedeniyle meydana gelen 
arazi parçalanmaları her geçen yıl artmakta ve ekonomik parsel büyüklüklerinin altına 
düşmektedir. 22 milyondan fazla parsel bulunan ülkemizde ortalama parsel büyüklüğü bir 
hektara kadar düşmüştür. Bu durum tarımsal yapıyı ve üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

 
Anayasanın 44'ncü maddesi, Devletin toprağın verimli olarak işletilmesini korumak 

ve geliştirmek amacıyla gerekli tedbirleri alabileceğini hükme bağlamıştır. 35'inci maddesi ise 
mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabileceğini düzenlemiştir. 

 
Tarım işletmeleri ve arazilerin mirasa konu olmaktan çıkarılarak bölünmelerinin 

önlenmesi ve konu hakkında uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi amacıyla 
Bakanlığımız, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile müştereken mevzuat değişiklik çalışmaları 
başlatılmıştır. 

 
Bir taraftan bu çalışmalar sürdürülürken, diğer taraftan da 5403 Sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılarak, bölünemez tarımsal arazi 
büyüklükleri %100 artırılacaktır. Ayrıca, bu arazilerin mirasa konu olmaları durumunda dahi 
bölünemeyeceğine ve bu hususun tapu siciline kaydettirilmesine ilişkin düzenleme 
getirilecektir. Böylece, tarımsal arazilerin parçalanmasının önlenmesindeki en önemli 
adımlardan biri atılmış olacaktır.  

 
Tarımsal Yayımın Özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tarım Danışmanlığı 

 
Eğitim ve yayım hizmetlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla, çoğulcu bir yayım ve 

danışmanlık sistemi oluşturulacaktır. Yayım faaliyetleri, hizmet alımı yapılmak suretiyle 
uygun bölgelerde ve uygun konularda yürütülecektir. Bakanlıkça uygulanacak politikaların 
yerine getirilmesi aşamasında da Bakanlıktan sertifika almış Tarım Danışmanlığı yapan kişi 
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veya kuruluşlara da görev verilecektir. Tarımsal ürünlerdeki standart dışı ilaç ve gübre 
kalıntıları ile ilgili sorunlar, tarlada çözülerek insanlarına sağlıklı gıda arzı gerçekleşecek, 
topraklarımızın kirlenmesi önlenecek ve ihracatımızın önündeki engeller kaldırılmış olacaktır.  

 
Böylece, kamunun yanında özel danışmanlık kuruluşlarının da katılımı ile çoğulcu 

bir tarımsal yayım sistemi kurulacak, sektöre hizmet veren meslek gruplarına istihdam alanı 
yaratılacaktır. Ayrıca, yayım ve tarımsal danışmanlık hizmetleri mesleki yeterliliğe sahip kişi 
ya da kuruluşlarca verilecek, çiftçilerimizin bilgi kaynakları çeşitlendirilecek ve hizmetin 
kalitesi artacaktır. 

 
Tarımsal Yayımın Geliştirilmesi 

 
Ülkemizin her bir köşesinde öğretmenlerimizin ve sağlık personelinin görev yaptığı 

gibi ziraat mühendislerimiz ile veteriner hekimlerimiz de görev yapacaklar, çiftçilerimizin 
yanı başında olacaklardır. Bu kişiler merkez köylerde oturarak, etrafında belirlenecek köy 
gruplarına da tarımsal yayım hizmeti vereceklerdir. Böylelikle, ulaşılamayan köy ve belde 
kalmayacaktır. 

  
Önümüzdeki yıldan itibaren tarımın yoğun olarak yapıldığı ülkemizin, her bir belde 

ve köyünde toplam 2.500 ziraat mühendisi ve veteriner hekim sözleşmeli statü ile görev 
yapacaklardır. 

 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

 
Pazarlama tarım sektörünün en önemli sorunudur. Bu sorunun giderilmesi amacıyla 

ürünlerin ambalaj, tasnif ve paketlenmesi, pazarın uygun olduğu zamanlarda piyasaya arz 
edilmek üzere depolanması ve katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesine yönelik 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını destekleme programı uygulamaya konulmuştur.   

 
Bu kapsamda alt yapı yatırımlarının % 75’i, ekonomik yatırımların ise % 50’si hibe 

olarak desteklenmektedir. 2006 yılı içerisinde toplam yatırım tutarı 334 milyon YTL olan 
1256 proje onaylanmış ve 151 milyon 431 bin YTL hibe destek verilmesi öngörülmüştür. 

 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

 
Avrupa Birliği (AB), 2007 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde aday ülkelere Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı vasıtasıyla hibe destek sağlayacaktır. Bu kapsamında kırsal 
kalkınma bileşeni çerçevesinde sağlanacak hibe miktarı yaklaşık 800 milyon Avro olacaktır.  

 
AB’nin hibe destekleri ve ulusal kaynaklarla; tarım sektörünün sürdürülebilir 

gelişmesine,  AB’nin Ortak Tarım Politikası, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı 
politikaları ile ilgili müktesebatının uygulanmasına ve ayrıca kırsal alanların sürdürülebilir 
kalkınmasına yönelik destek sağlanacaktır.   

 
Bu destekler vasıtasıyla; 
 

• Tarım işletmelerinin yeniden yapılanması ve AB standartlarının sağlanması, 
• Gıda güvenliğinin sağlanması ve standartlarının yükseltilmesi, 
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• Üretici birliklerinin desteklenmesi ve arzın piyasa taleplerine göre 
şekillenmesi,  

• Kırsal alanlarda farklı iş imkânlarının oluşturulması ve gelir seviyelerinin 
yükseltilmesi hedeflenmektedir.  

  
AB fonlarının kullanılmasına yönelik olarak; “Kırsal Kalkınma Planı” 

hazırlanmaktadır. Ayrıca, projeye dayalı olarak hibe kaynakları yönetmek üzere “Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” kurulacaktır. Bununla ilgili kanun tasarısı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmektedir.  

 
Tarım Sigortası Uygulamaları 

 
Ülkemiz, başta kuraklık, sel, dolu, don zararı gibi doğal afetlere daima açık olan ve 

bu afetlerin sık sık vuku bulduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Tarımsal faaliyetler doğası 
gereği, bu afetlerden etkilenmektedir. Üreticilerin doğal afetler karşısında mağduriyetlerinin 
giderilmesi amacıyla yıllardır çıkarılamayan Tarım Sigortaları Kanunu yürürlüğe 
konulmuştur.  

 
Kanun kapsamında üreticilerin sigorta poliçelerinin %50’si devlet tarafından 

karşılanmaktadır. 2006 yılında ilk etapta, dolu, hayvan hayat ve 90 ilçede pilot olarak don 
sigortaları uygulamaları başlatılmıştır. Bugüne kadar hayvansal hayatta 370, bitkisel üretimde 
de 10.002, sera sigortasında 216 ve kümes hayvan hayatta 4 adet olmak üzere toplam 10.592 
adet poliçe kesilmiştir. 2007 yılında meyvecilikte don sigorta uygulaması ülke geneline 
yaygınlaştırılmıştır. 

 
Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi 

 
Ülkemiz meyve üretimi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, dış pazarın 

istediği çeşit ve kalitede üretim yapılamadığından bu potansiyel yeterince 
değerlendirilememektedir. Bu sorunun aşılabilmesi için elma ve turunçgil bahçelerinin 
yenilenmesi konusunda çalışmalar başlatılacaktır. 

 
 
Bu çalışmalar sonucunda orta ve büyük ölçekli işletmeler oluşturularak özellikle 

ihracata yönelik kaliteli çeşitlerin üretiminin artırılması sağlanacaktır. Proje kapsamında 10 
ilimizde 20 bin dekarlık alanda bu çalışmalar başlatılacak ve her bir bahçenin her yıl en az 
%20’si yenilenecektir.   

 
Yeni Teknolojilerde Dışa Bağımlılığın Azaltılması 

 
Bakanlığımız AR-GE çalışmalarına gerekli önemi vererek Araştırma Enstitüleri – 

özel sektör koordinasyonu sağlanmıştır. Üç yıldır sürdürülen F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin 
Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu – Özel Sektör İşbirliği Projesi ile sebze 
tohumculuğunda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Projede 5 üniversite, 
30 özel sektör kuruluşu ve konu ile ilgili 5 araştırma enstitüsü görev yapmaktadır. Proje ile 
kamu – özel sektör, yerli – yabancı işbirliği gerçekleştirilerek, % 10’dan düşük olan yerli 
hibrit sebze tohum üretiminin 10 yıl içinde % 60’a yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  
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Proje çerçevesinde, ıslahta yeni teknolojilerinde kullanımı ile yılda 20 milyon ABD 
doları tasarruf sağlanacaktır.  

 
Sıfır (Minimum) Toprak İşlemeli Tarım 

 
ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde de uygulanan Sıfır İşlemeli Tarım 

Uygulamasına geçilecektir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde bulunan 5 milyon hektar 
nadas alanının %50’sinde Sıfır İşlemeli Tarım uygulamasına geçilecektir. Bu uygulama ile 
sadece işleme giderlerinden dekara 16 YTL tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca, çiftçinin 
yanlış işlemeden dolayı uğradığı %10 – 30 civarındaki verim kaybı da önlenmiş olacaktır. 
Uygulama sonucunda yaklaşık 1.3 milyar YTL tasarruf sağlanması hedeflenmektedir. 

 
 
 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
   A- MALİ BİLGİLER 

 
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Açıklamalar 
 
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 
 

KOD AÇIKLAMA KBÖ HARCAMA Harcama 
Oranı (%) 

O1 PERSONEL 
GİDERLERİ 697.193.000,00 725.619.246,10 104 

O2 SOSYAL 
GÜVENLİK 
KURUMUNA 
DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 113.200.000,00 120.877.123,28 107 

O3 MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 133.984.000,00 119.641.605,40 89 

O5 CARİ 
TRANSFERLER 4.019.640.000,00 4.795.218.408,90 119 

O6 SERMAYE 
GİDERLERİ 97.010.000,00 64.365.788,87 66 

O8 BORÇ VERME 95.575.000,00 94.475.000,00 99 
   TOPLAM 5.156.602.000,00 5.920.197.172,55 115 

 
 
“01- Personel Giderleri” için Bakanlık bütçesine 697.193.000 YTL tahsis edilmiştir. 

Söz konusu ödenek yetersiz kalmış ve harcama 725.619.246 YTL olmuştur. 
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“02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” için Bakanlık bütçesine 
113.200.000 YTL tahsis edilmiştir. Bu koddaki ödenek de yetersiz kalmış harcama 
120.877.123 YTL olmuştur. 

 
“03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Bakanlık bütçesine 133.984.000 YTL tahsis 

edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 1.874.700 YTL si Maliye Bakanlığı tarafından bloke 
edilmiştir. Bu nedenle gerçekleşme oranı düşmüştür. Harcama 119.641.605 YTL olmuştur. 

 
“05- Cari Transferler” için Bakanlık bütçesine 4.019.640.000 YTL tahsis edilmiştir. 

Söz konusu ödeneğin 3.925.000.000 YTL si destekleme ödemelerine aittir. Destekleme 
ödemeleri yeterli olmayıp 782.000.000 YTL aktarma yapılarak 4.707.000.000 YTL ye 
yükseltilmiştir. Harcama 4.795.218.408 YTL olmuştur. 

 
“06- Sermaye Giderleri” için Bakanlık bütçesine 97.010.000 YTL tahsis edilmiştir. 

Söz konusu ödeneğin 7.293.679 YTL si Maliye Bakanlığı tarafından bloke edilmiştir. Bu 
nedenle gerçekleşme oranı düşmüştür. Harcama 64.365.788 YTL olmuştur.  

 
“08- Borç Verme” için Bakanlık bütçesine 95.575.000 YTL tahsis edilmiştir. 

Harcama 94.475.000 YTL olmuştur. 
 
 
 
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 
 

  BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME 

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 5.156.602.000 5.920.197.172 

01 - PERSONEL GİDERLERİ 697.193.000 725.619.246 

MEMURLAR 415.500.000 441.691.213 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.601.000 2.435.302 

İŞÇİLER 279.342.000 279.950.937 

GEÇİCİ PERSONEL 350.000 1.445.497 

DİĞER PERSONEL 400.000 96.294 
02 - SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 113.200.000 120.877.123 

MEMURLAR 62.550.000 70.795.039 
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 BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 280.000 465.530 

İŞÇİLER 50.310.000 49.405.589 

GEÇİCİ PERSONEL 60.000 210.965 
03 - MAL VE HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 133.984.000 119.641.605 
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 
MALZEME ALIMLARI 5.591.500 4.472.454 
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 
MALZEME ALIMLARI 36.384.600 31.618.381 

YOLLUKLAR 19.404.900 19.816.500 

GÖREV GİDERLERİ 1.052.500 1.092.049 

HİZMET ALIMLARI 24.977.500 19.510.396 

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 296.500 102.688 
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 
HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 
GİDERLERİ 5.484.600 5.058.680 
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 
ONARIM GİDERLERİ 2.162.900 1.918.975 

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 38.629.000 36.051.482 

05 - CARİ TRANSFERLER  4.019.640.000 4.795.218.408 
KAR AMACI GÜTMEYEN 
KURULUŞLARA YAPILAN 
TRANSFERLER 2.728.000 2.333.479 
HANE HALKINA YAPILAN 
TRANSFERLER 4.011.912.000 4.789.239.142 
YURTDIŞINA YAPILAN 
TRANSFERLER 5.000.000 3.645.787 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 97.010.000 64.365.788 

MAMUL MAL ALIMLARI 17.598.350 11.857.566 
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MENKUL SERMAYE ÜRETİM 
GİDERLERİ 15.793.850 8.754.755 

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 8.961.100 6.977.378 
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 
KAMULAŞTIRMASI 250.000 0 
GAYRİMENKUL SERMAYE 
ÜRETİM GİDERLERİ 17.608.850 10.355.023 
MENKUL MALLARIN BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ 12.256.500 9.773.683 
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 6.991.200 6.417.208 
STOK ALIMLARI (SAVUNMA 
DIŞINDA) 831.500 619.563 

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 16.718.650 9.610.609 

08 - BORÇ VERME  95.575.000 94.475.000 

YURTİÇİ BORÇ VERME 95.575.000 94.475.000 
 
 
 
Faaliyet Sonuçları Tablosu                                              
                                                                                                                   (1.000 YTL)                        

Proje Adı Ödenek Harcama 

Rize-Bayburt-Gümüşhane Kırsal Kalkınma Projesi 1 - 
Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim ve Teknik Destek 
Projesi 100 50 
Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına 
Muh.Uyum Prj. 650 292 

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 4.350 2.851 

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 4.350 3.399 

Okullarda Üretimi Geliştirme Projesi 0 - 

Su Ürünleri Kir. ve Kor.Kont.Hiz.Gel.Projesi 1.400 1.006 
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Proje Adı Ödenek Harcama 

Bitkisel Araştırma Projesi 2.400 2.150 

Su Ürünleri Araştırma Projesi 1.210 1.150 

Hayvancılık Araştırma Projesi 2.000 1.617 

Bitkisel Mücadele Araştırma Projesi 1.600 1.392 

Aşı-Serum Biyolojik Mad. Ve İlaç Kon.Enst 0 - 

Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi 1.900 1.300 

Merkez ve Taşra Teşkilatı Modern Projesi 5.494 3.469 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları Araştırma Projesi 575 255 

Seracılık Kooperatif Projesi 422 - 

Çayır-Mera ve Yem Bitki. Üret. Gel. Projesi 1.400 689 

Gökçeada ve Bozcaada Tarım.Kalk.ve İsk. Projesi 150 110 

Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi 3.790 1.309 

Sulu Tarım Alanlarında Tarımsal Mek.Eğit.Mrk. Projesi. 425 281 

Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi 750 500 

GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi 300 275 

Ekolojik Tarımın Yaygın. ve Kont. Projesi 1.300 704 

G.Doğu A.Böl.Sulu Ta.Alan.Sul.Tek.ve Eğ.Projesi 1.000 850 

Tarımsal Coğrafik Bilgi Sistemleri ve Uzak.Al.Arş.Projesi 375 250 

Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 250 250 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 250 108 
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Proje Adı Ödenek Harcama 

İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Plan.Haz.Des.Projesi 75 61 

Tarım Müzesi ve Yayını Geliştirme Projesi 250 222 
Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulunduk.Ekosis.Kor. ve Yön. 
Projesi  242 210 

Anadolu Alacası Geliştirme Projesi 2.200 1.628 

Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Gel. Projesi 600 550 

Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 955 593 

Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi 1.200 562 

İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi 750 627 

Bitki Hastalık ve Zarar. İle Müc. Projesi 2.900 1.807 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele 20.000 10.544 

Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi 1.615 812 

Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi 10.000 8.830 

Çevre.Amaçlı Tarım.Alan.Korun.(ÇATAK) 70 29 

Hayvancılık Kooperatif Projesi 1.100 611 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi 150 62 

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi  1.200 1.024 

Süne Mücadelesi Projesi 9.300 5.965 

Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi 150 75 

Makine-Teçhizat Alımı 1.000 447 

Muhtelif İnş.Tes.Yap. ve Büyük Onarım 1.880 568 
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Proje Adı Ödenek Harcama 

Gıda ve Yem Araştırmaları 215 166 
Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması 
ve Güç. (AB) 2.585 1.934 

Bilecik El Sanatları Eğt.Mrkz.İnşaatı 8 - 

Makina ve Teçhizat Alımı 188 176 

Büyük Onarım 224 218 

Avrupa Birliğine Uyum Kırsal Kalkınma Projesi 50 40 

Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması 230 200 

Biyogüvenlik Araş.- Geliştirme Projesi 230 195 

Türkiye Genetik Kaynaklar Ar-Ge Projesi 400 355 

Hayvan Gen Kaynakları Oluşturma Projesi 300 192 

Ülkesel Süne Projesi 1.000 860 

Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit.Gel.Ve Toh.Ür. 800 545 

GENEL TOPLAM 99.100 64.365 
 
 
 
 

   2- MALİ DENETİM SONUÇLARI  
2006 yılı için henüz iç ve dış mali denetime ilişkin denetim raporu gelmemiştir.  
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              B- PERFORMANS BİLGİLERİ 
 
1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ  
 

BAKANLIĞIMIZCA 2006 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
VE YÜRÜTÜLEN PROJELER 

 
• Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi 
• İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek-Ülkesel ve 

Bölgesel Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanması Projesi 

• Avrupa Birliği'ne Uyum Kırsal Kalkınma Projesi 
• Aşı-Serum  Biyolojik Madde ve İlaç Kontrol Enstitüsü Projesi     
• Merkez ve  Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi     
• Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi 
• Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi   
• Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 
• Çayır Mera ve Yem Bitkileri  Üretimini Geliştirme Projesi     
• Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi      
• Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi           
• Ekolojik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi           
• Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi          
• Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi    
• Sivas –Erzincan Kalkınma Projesi             
• Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim ve Teknik Destek Projesi          
• Rize-Bayburt-Gümüşhane Kırsal Kalkınma Projesi    
• Çevresel Amaçlı Tarımsal Arazilerin Kullanılması  (ÇATAK) Projesi      
• Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi  

• Süne Mücadelesi         
• Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi  
• Su Ürünleri Kirlenme ve Koruma Kontrol Hizmetlerini Geliştirme Projesi  

• Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 
• İlaç Kalite ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi 
• Balıkçılık Sektörünün AB Müktesebatına (ACQUIS) Yasal ve Kurumsal Uyumu 

Projesi  
• Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi  
• Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve 

Güçlendirilmesi Projesi /Gıda Güvenliği ve Kontrolü Bileşeni Projesi  
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• Anadolu Alacası Geliştirme Projesi 
• Bitkisel Araştırma Projesi 
• Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Projesi 
• Bitkisel Mücadele Araştırma Projesi 
• Biyogüvenlik Araştırma ve Geliştirme Projesi 
• Gıda ve Yem Araştırma Projesi 
• Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Tarım Alanlarında Sulama Tekniği ve 

Mekanizasyonu Eğitim Projesi 
• Hayvan Gen Kaynakları Oluşturma Projesi 
• Hayvan Hastalık ve Zararlıları Araştırma Projesi 
• Hayvancılık Araştırma Projesi 
• Su Ürünleri Araştırma Projesi 
• Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Araştırma Projesi 
• Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi 
• Türkiye F1 Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel 

Sektör İşbirliği Projesi 
• Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi 
• Ülkesel Süne Projesi 
• Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerinde Korunması ve 

Yönetimi Projesi  
• Türkiye Genetik Kaynaklar Araştırma ve Geliştirme Projesi 
• Sulu Tarım Alanlarında Tarımsal Mekanizasyon Eğitim Merkezi Projesi 
• Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 

• Okullarda Üretimi Geliştirme Projesi 
• GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi 

 
2006 yılında bütün sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünün geliştirilmesi için de 

birçok yeni proje yürürlüğe konulmuş ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunun sonucunda, 
tarımda değişim sürecinin hız kazanması hedeflenmiştir.  

 
Öncelikle, önemli tarımsal konularda 3 Kanun çıkarılmıştır. Bunlar; 
• Tarım Kanunu 
• Tohumculuk Kanunu ve  
• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’dur. 
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TARIMSAL DESTEKLER 
 

Toplam Tarımsal Destekler 
Tarımsal destekler önemli ölçüde artırılmış, toplam tarımsal destek miktarı, 2002 

yılında 2 milyar 188 milyon YTL iken, 2006 yılı sonu itibariyle 4 milyar 784 milyon YTL’ye 
ulaşmıştır. 

 
Doğrudan Gelir Desteği (DGD) 

Tarım Strateji Belgesi kapsamında 2005 yılında, destekleme uygulamaları 
farklılaştırılarak temel DGD uygulamaları yanında ilave DGD uygulamasına da geçilmiştir. 
Bitkisel üretim yapılan her araziye temel DGD, toprak analizi yaptıran ve organik tarım yapan 
çiftçilere ise ilave DGD verilmeye başlanmıştır. 2005 ve 2006 yılları için 10 YTL/da temel 
DGD, organik tarım yapan çiftçilere 3 YTL/da, toprak analizi yaptıran çiftçilere ise 1 YTL/da 
ilave DGD ödemesi yapılmıştır. 

 
2005 yılında, ÇKS’de güncellemelerini yapan 2,67 milyon çiftçiye 2006 yılında 1,64 

Milyar YTL DGD ödemesi yapılmıştır. 2006 yılı üretim dönemine ait DGD ödemeleri ile 
ilgili icmaller tamamlanmıştır.  

 
Diğer taraftan, Tarım Kanununda DGD ödeme miktarlarının, üreticilerin tarım 

politikaları amaçları ve çevre koruma koşullarına uyumunu kolaylaştırmak üzere farklı 
düzeylerde belirlenebileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 2007 yılından itibaren 
uygulamanın, bu yönde geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

 
Yağlı Tohumlara Prim Destekleri 

Prim destekleri 5 kat arttırılmıştır. 2002 yılında, 186 milyon YTL prim ödemesi 
yapılmış iken, 2006 yılında 930 milyon YTL prim ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, prim 
desteklerine dane mısır da dahil edilmiş ve ödeme zamanı da öne çekilmiştir.  

 
Prim ödemeleri kapsamında, 2006 yılı sonu itibariyle 2005 yılı ürünü kütlü pamuğa 

563,4 milyon YTL, yağlık ayçiçeğine 165,3 milyon YTL, soya fasulyesine 3,6 milyon YTL, 
kanolaya 0,08 milyon YTL, dane mısıra 191,3 milyon YTL ve zeytinyağına 3,6 milyon YTL 
ödenmiştir. Önceki yıllara ait primler için ise 2,3 milyon YTL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 
 
Hayvancılık Destekleri 

Hayvancılığa büyük önem verilmiş, 2002 yılında 83 milyon YTL olan hayvancılık 
destekleri, 2006 yılında 679 milyon YTL’ye çıkartılarak, 2002–2006 döneminde 8 kat artış 
sağlanmıştır. Hayvancılık destekleme ödenekleri, yeni programların da ilave edilmesiyle 
genişletilmiştir. 

 
2005 ve 2010 yılları arasında uygulanmak üzere yeni bir Hayvancılık Kararnamesi 

çıkarılmıştır. 2006 yılı içerisinde; 
 
♦ Kaliteli  kaba  yem açığının giderilmesi amacıyla, yem bitkileri üretimini teşvik   

                        için 337,3 milyon YTL, 
♦ Hayvan  ıslahında  bilinen en etkili ve ekonomik metot olan suni tohumlamanın  

                        yaygınlaştırılması  amacıyla;  42 milyon YTL  suni tohumlama hizmet desteği,   
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                        34,5  milyon  YTL  suni  tohumlamadan  doğan  buzağı  desteği  olmak  üzere,  
                        toplam 76,5 milyon YTL, 

♦ Belgeli damızlık kullanımını teşvik için 2,7 milyon YTL,  
♦ Arıcılığı teşvik için 17,2 milyon YTL, 
♦ İpekböceği Yetiştiriciliğinin teşviki için 1,33 milyon YTL, 
♦ Su ürünleri yetiştiriciliğinin teşviki için 49,9 milyon YTL, 
♦ Hastalıktan ari bölge oluşturulması için 2,6 milyon YTL, 
♦ Süt teşvik primi için 161,5 milyon YTL,  
♦ Desteklemeye, sağım hijyeni ve süt kalitesi, hayvan gen kaynakları, tiftik, gıda  

                        güvenliği,  kümes  hayvanları  itlafı,  hayvan  kimlik  sistemi  ve   hastalıklarla  
                        mücadele  (aşılama)  için  ise  toplam  29,8  milyon  YTL  ödeme  yapılmıştır.  

 
Kooperatif Destekleri 

Son üç yılda kooperatiflere, Cumhuriyet tarihinin en fazla desteği verilmiştir. 1999–
2002 döneminde 287 kooperatif projesine 87 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 2003–
2006 döneminde 895 kooperatif projesine 591 milyon YTL kredi kullandırılmıştır. Bu 
projelerle, 128 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. 

 
Sertifikalı Tohum Desteği 

Sertifikalı tohumluk kullanımı ilk kez 2005 yılında destekleme kapsamına alınmış 
olup, sertifikalı tohumluk kullanım desteği 2006 yılında da devam etmiştir.  

 
2006 yılında; Destekleme kapsamında; yurt içinde üretilip sertifikalandırılan buğday, 

arpa, çavdar yulaf, tritikale, susam, kolza (kanola) ve aspir, nohut, kuru fasulye, mercimek, 
çeltik, yer fıstığı ve patates tohumluklarını sadece mahsul elde etmek amacıyla kullanan 
çiftçilere destekleme ödemesi yapılmıştır. Sertifikalı tohumluk kullanımına ilişkin destekleme 
miktarları; buğdayda 5 YTL/da, arpa, çavdar yulaf, tritikale de 3 YTL/da, susam, kolza 
(kanola) ve aspirde 4 YTL/da, nohut, kuru fasulye, mercimekte 6 YTL/da, çeltik, yer 
fıstığında 8 YTL/da, patateste 20 YTL/da’dır.  

 
2006 yılı yazlık ekilişler için sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilere ödenen destek 

miktarı 786.602 YTL dir. 2006 yılı güzlük ekim/dikimleri için ayrılan kaynak ise 25 milyon 
YTL’dir. 

 
2002 yılında, 80 bin ton olan sertifikalı tohumluk kullanımı, özendirici destekleme 

tedbirleri ile 2006 yılında 353 bin ton’a çıkmıştır.  
 

Sübvansiyonlu Kredi Desteği 
2002 yılında % 59 olan cari tarımsal kredi faiz oranları, 2003 yılında % 39’a, 2004 

yılında % 28’e, 2005 yılında % 20’ye ve 2006 yılında da %17,5 ‘e indirilmiştir.   
  
Ayrıca, çiftçilerimize düşük faizli tarımsal kredi (selektif kredi) kullanma imkânı 

getirilmiştir. 
 
Bu uygulama kapsamında, üreticilerimize piyasada uygulanan cari faiz oranlarından 

%25 ila %60 arasında indirimli kredi imkânı sunulmuştur. Diğer bir ifadeyle, çiftçilerimize 
verilen kredi faiz oranları, kredi konularına göre %7 ila %13 aralığına çekilmiştir. 
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Tarımsal Sulama Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Enerji Desteği 
Üreticilerimizin tarımsal sulamada kullandıkları ve 1995 yılından bu yana günümüze 

taşınan toplam 660 milyon YTL’lik enerji borçlarına ödeme kolaylığı getirilmiştir.  
 
Faizleriyle birlikte 1 milyar YTL’yi bulan bu enerji borcu, biriken faiz dikkate 

alınmadan ve ek bir faiz uygulaması yapılmaksızın 36 ay taksitlendirilmiştir.  
 
Sulama enerjisi borçlarını zamanında ödeyen üreticiler için de enerji fiyatlarında       

% 15’lik indirim sağlanmıştır. Üreticilerimize kilowat başına 1,7 YKrş destekleme yapılmış 
olup, bu uygulama ile elektrik borcunu zamanında yatıran üreticilere kilowat başına % 17’ye 
varan bir avantaj sağlanmıştır. Bu bağlamda 2006 yılında 8 milyon YTL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 

 
 

2006 YILINDA BAŞLATILAN PROJELER 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 
Sektörde yapısal dönüşümü sağlamak amacıyla, 2006 yılında kırsal kalkınma 

yatırımlarının desteklenmesi programı uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, her türlü 
bitkisel ve hayvansal ürünün işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve depolanmasına 
yönelik ekonomik yatırımlar ile sulama yatırımlarına %50 oranında hibe desteği 
verilmektedir. Program ile katma değerin bölgede kalması amacıyla, 2006 yılında toplam 
yatırım tutarı 334 milyon YTL olan 1.256 adet projeye 151 milyon YTL hibe desteği 
sağlanacaktır. Bu yatırımlarla, 13.660 kişiye istihdam ve ekonomimize 473 milyon YTL 
katma değer sağlanacaktır. 

Tarım Sigortası Uygulamaları 
Üreticilerin doğal afetlerin verdiği zararlar karşısında mağduriyetlerinin giderilmesi 

amacıyla, çağdaş bir risk yönetimi aracı olan tarım sigortaları geliştirilmiş ve Tarım 
Sigortaları Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Böylece, 70 yıllık hayal hayata geçirilmiştir. 
Kanun kapsamında ilk etapta, tüm bitkisel ürünlerde dolu, hayvan hayat, ve 90 ilçede pilot 
olarak don sigortaları uygulamaları başlatılmıştır. Üreticilerin sigorta poliçelerinin % 50’si 
hibe olarak Devlet tarafından karşılanmaktadır. 2006 yılı sonu itibariyle değişik konularda 
12.330 adet poliçe kesilmiş ve sigorta havuzunda 4.450 milyon YTL prim toplanmıştır. 

 
Uygulamanın sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde büyümesi ilkesinden sapmamak 

şartıyla;  ürün, risk ve bölge bazında kapsamın genişletilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

Tarımsal Yayımın Özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Projesi 
2006 yılında başlatılan bir başka çalışmamız ise, Tarımsal Yayımın Özelleştirilmesi 

ve Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Projesidir. Proje kapsamında, eğitim ve yayım 
hizmetlerinde etkinliğinin sağlanması amacıyla, çoğulcu bir yayım ve danışmanlık sistemi 
oluşturulmaktadır. Yayım faaliyetleri, hizmet alımı yapılmak suretiyle uygun bölgelerde ve 
uygun konularda yürütülecektir. Ayrıca, hem insanımıza sağlıklı gıda temini, hem de tarımsal 
ihracatta en önemli sorun olan ilaç ve gübre kalıntıları ile ilgili sorun tarlada çözülmüş 
olacaktır. Bu çalışmalarla, 10.000 kişiye istihdam sağlanacaktır. 
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TAR-ET Projesi 
Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamından çıkarılarak sektöre kazandırılmıştır. 

Böylece, Kurumun özellikle özel sektörün rağbet etmediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde tekrar fonksiyon kazanarak, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi yönünde 
önemli bir adım atılmıştır. Kurumun Tarım Kredi Kooperatifi ile birlikte 28 il’de yürüteceği 
TAR-ET Projesi ile kombinaları aktif hale gelecek, yetiştiriciye alım garantisi verilecek ve 
pazarlama problemi yaşanmayacaktır. Proje ile yılda 88.000 hayvan besiye alınacak, 20.000 
ton et üretilecek ve 6.000 aileye istihdam sağlanacaktır. 
 
F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu – Özel 
Sektör İşbirliği Projesi 

Tohumculuğumuzun dışa bağımlılıktan kurtarılması için AR-GE çalışmaları 
başlatılmış ve araştırma enstitülerimizle özel sektör işbirliği sağlanmıştır. F1 Hibrit Sebze 
Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu – Özel Sektör İşbirliği Projesi bu 
amaca yönelik olarak hayata geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 5 enstitü, 5 üniversite, 30 
özel firma ile işbirliği yapılmış, yerli hibrit sebze tohumu üretiminin 10 yıl içinde %10’dan % 
60’a yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  

Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi 
2006 yılında başlatmış olduğumuz diğer bir proje de Sertifikalı Tarım İşçileri 

Projesidir. Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla, 2006 yılında 1.622 tarım işçisine 
TİGEM işletmelerinde, tarımsal konularda eğitim ve sertifika verilmiştir. Bu kalifiye işçiler, 
daha kolay iş bulabilecekler ve aldıkları eğitim doğrultusunda, daha kaliteli tarımsal üretim 
yapabileceklerdir. 
 

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

3- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

4- PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”in geçici 2 inci maddesi; “Kamu 
idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının 
performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler” 
hükmü uyarınca Performans Sonuç Tablosu, Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve 
Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi konuları ilk performans programının 
hazırlanmasını müteakip ele alınacaktır. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
 

A-ÜSTÜNLÜKLER 
 

Yeterli sayıda yetişmiş teknik elemana sahip olması 
Teknik personelin özverili çalışması 
Çalışanların tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması ve ülkemiz tarımını iyi tanıması 
Güçlü bir araştırmacı kadrosu ve araştırma enstitülerinin varlığı  
Köylere kadar taşra teşkilatı olması  
Yeterli fiziksel altyapıya sahip olması 
Kurumsal alt yapısı ve kurumsal kültürü olması 
Teftiş ve denetim mekanizmasının diğer kurumlara göre daha iyi işlemesi 
Aşı ve biyolojik madde üretiminin yapılması 

 
 
B-ZAYIFLIKLAR 
 

  Teknik personelin yabancı dil düzeyinde yetersizlikler 
Merkez ve Taşra makine parkının yaşlı olması ve yeterince yenilenememesi 
Personelin özlük haklarının arzulanan düzeyde olmaması 
Geniş taşra teşkilatında ve yerleşim birimlerinde personel için sosyal imkânlardaki 
kısıtlar 
Bütçeden tarıma ayrılan payın yetersiz olması  
Taşra teşkilatında teknolojik alt yapının zayıf olması 
Yatırımlar için ayrılan ödeneklerin yetersiz olması 
Faaliyetlerin kamuoyuna aktarılmasında ve anlatılmasında zorluklar ve yetersizlikler 
Sivil toplum örgütlerinin yeterli desteğinin sağlanamaması  
Tarım Müşavirliklerinin sayısının az olması 
Konu bazında örgütlenmenin tamamlanmamış olması 
Sektördeki çok başlılık 

 
 
C- DEĞERLENDİRME 
 

Geniş uygulama alanı ve taşıdığı üretim ve pazarlama riskleri ile dinamik bir özelliğe 
sahip olan tarım sektörü, insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde temin 
eden, nüfusun önemli bir bölümünü istihdam eden ve böylece ülke ekonomisine önemli 
katkıları olan bir sektördür. Bu özelliklerinden dolayı tarım sektörü, pek çok ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de stratejik öneme sahiptir.  

 
 Bugün gelişmiş ülkelerin ulaştıkları sosyal ve ekonomik refahın temelinde, tarımdaki 
gelişme yatmaktadır. Tarım, zenginlik üreten bir sektör olarak ülkelerin sanayileşmesinde 
büyük rol oynamıştır. Tarım sektöründe geçtiğimiz son 30-40 yılda bir çok üründe verim ve 
üretim miktarlarında önemli artışlar olmasına rağmen, arzu edilen tarımsal potansiyelin elde 
edildiğini söylemek mümkün değildir. Sektörün hâlihazırda ülkemiz için önemi ve 
ekonomimizdeki ağırlığı sürmekle birlikte, gelişmesini etkileyen yapısal sorunları 
bulunmaktadır. Bu sorunlar sektörün gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Türk tarımının AB ve Dünya tarımı ile rekabetinde, coğrafi konumumuz, ülkemizin 

aynı anda birden fazla iklimi yaşayabilmesi ve bilhassa ürün çeşitliliği bakımından büyük 
avantajları bulunmaktadır. Ülkemizin tarım alanlarımızın genişliği ve büyük tarım 
havzalarının varlığı tarımsal potansiyelimiz açısında önemli bir avantajdır. Diğer taraftan, 
ülkemiz tarımında kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımının nispi olarak düşüklüğü, özellikle 
son yıllarda çevre konusunda giderek daha duyarlı hale gelen bu durum gerek Dünya gerekse 
ülke tarımı açısından çok önemli bir avantajdır. 
 

Genel olarak, ülkemizin tarım sektöründeki temel amacı, kaynakların etkin kullanımı 
ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün 
olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün 
oluşturulmasıdır.  

 
 Bugün Türk tarım sektöründe, kırsal kesimde yaşayan nüfus, tarımsal istihdamın 
toplam istihdam içindeki yüksek payı, işletmelerin ölçekleri, teknoloji kullanımı, tarım 
sektöründe örgütlenme, verimlilik ve kalite standartları, bitki ve hayvan sağlığı şartları, 
istatistik veri tabanları, çiftçi, arazi ve hayvan kayıt sistemleri ve idari yapılanmalar 
bakımından birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bunlar büyük ölçüde tarımsal alt yapımızın 
yeterli olmayışından kaynaklanmaktadır.  
 

Diğer taraftan, küçük ölçekli ve geçimlik aile çiftçiliğinin yaygın olması ve 
hayvancılığın daha çok bu işletmelerin faaliyeti olması sebebiyle, bilhassa hayvancılıkta 
verimlilik düşüktür ve yeterli pazarlama koşulları oluşmamıştır. Tüm bunlara et ve süt 
ürünleri fiyatlarının yüksek olması ile girdilerin ve üretim maliyetlerinin gelişmiş ülkelere 
göre daha yüksek olması da eklenince, hayvancılık sektörümüzün dünya ölçeğinde rekabetçi 
bir sektör olmadığı görülmektedir.  
 
 AB entegrasyon sürecinde, tarımsal yapıların iyileştirilmesi, tarımsal işletmelerin 
modernleştirilmesi, daha etkin kurumsal ve idari yapıların oluşturulması hususlarında ciddi 
adımlar atılacaktır. 
 

Genel olarak, ülkemizin tarım sektöründeki temel amacı, kaynakların etkin kullanımı 
ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün 
olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün 
oluşturulmasıdır.  
 

Tarımdaki birikmiş sorunların kısa bir dönemde çözülemeyeceği açıktır. Yapılması 
gereken, bu sorunların çözümü için uzun vadeli doğru politikaların belirlenmesi ve kararlı 
adımlarla uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır. Ayrıca, sektöre bakış açısının 
değiştirilmesi, gelişmenin yönünün iç ve dış eğilimler ışığında doğru bir şekilde saptanması 
gereklidir.  
 

Önümüzdeki 25 yıl içinde ülkemiz nüfusunun 90 milyonun üzerine çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Gelir yönünden daha güçlü olacak nüfusun gıda talebi de artacak ve 
çeşitlenecektir. Amaçlanan AB üyeliğinin gerçekleşmesi ile ürünlerin serbest dolaşıma 
gireceği dikkate alınarak, ürünlerimizin kalite normlarının yükseltilmesi gerekmektedir. 
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Bakanlığımız tarım sektöründeki yapısal değişimin şartlarını oluşturmak üzere acil 
yasal düzenlemeler ve öncelikli politikaları belirlemiş bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde 
sorunlarından sıyrılmış, uzun vadeli politikalar doğrultusunda gelişen bir tarım sektörü 
oluşturmak hedefiyle çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. 

 
 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 

Önümüzdeki Dönemde Sürdürülebilir Bir Tarım İçin Bakanlığımızca alınacak 
Tedbirler: 

 
• Havza Bazlı Destekleme Çalışmalarına Ağırlık Verilecektir. 
 
• Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla Parçalanması Önlenecektir. 
 
• Tarımsal Yayımın Özelleştirilmesi ve Sertifikalı Tarım Danışmanlığı   

                        Çalışmaları marifetiyle Ülke Tarımına Yön Verilecektir. 
 
• Tarımsal Yayım Geliştirilecektir. 
 
• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine Devam Edilecektir. 
 
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Faaliyete Geçirilecektir. 

 
• Tarım Sigortası Uygulamalarına devam edilecektir.  
 
• Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi Sağlanacaktır. 
 
• Yeni Teknolojilerde Dışa Bağımlılık Azaltılacaktır. 
 
• Sıfır (Minimum) Toprak İşlemeli Tarım Modeline Geçilecektir. 
 
• Tarımsal kuraklık eylem planı uygulamaya konulacaktır. 

 
• Özellikle tarımla ilgili yetki ve görevlerin Bakanlığımızda toplanması için  

                       çalışmalar yapılacaktır. 
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI   
 
 

     Strateji Geliştirme Başkanı olarak yetkim dahilinde;  
  Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli 
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 
beyan ederim.  
     İdaremizin 2006 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara – 27.04.2007)   
  
  
 
 
  
                                                                                                         Dr. A. Ahmet YÜCER 
                                                                                                      Strateji Geliştirme Başkan V  
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI  
 
 

     Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;  
     Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  
     Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 
      Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 
     Burada   raporlanmayan,   idarenin  menfaatlerine  zarar  veren  herhangi  bir  husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara – 27.04.2007)   
   
      
 
 

Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI 
                                                                                                                     Müsteşar   
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
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