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Tarım Eylem Planımızın ilk baskısını 2021 yılının 
haziran ayında açıkladığımızda küresel iklim 
değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve su 
kaynaklarındaki yetersizlik gıda güvenliğimizi 
tehdit ediyordu. Ardından Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgal etmesi, gıdada kendine yeterli bir ülke 
olmamızın önemini bir kez daha gösterdi.

Geçmişte dünyanın kendine yeterli bir ülke olarak 
bildiği ülkemizde ne yazık ki yeni bir klik ortaya 
çıktı: Tarımda ithalat lobisi. Bütün dengeleri altüst 
eden bu lobi; en üst düzey yöneticilerle birlikte 
ülke yönetiminde “Millet karnını ithal ürünlerle 
doyursun” anlayışını hâkim kıldı.

Aynı süre zarfında kimi ülkeler ürettikleri stratejik 
ürünlere zaman zaman ihracat yasağı getiriyordu.

Türkiye’nin gıdada kendine yeterli bir ülke 
olmasına, deyim yerindeyse gıda üretiminde 
başının çaresine bakmasına karşı en büyük saldırı 
ise ekonomi yönetiminden geldi: Lira dolar 
karşısında dibe çakıldıkça tarımsal maliyetler 
görülmemiş derecede fırladı. Çiftçi bu sayede 
tohum, mazot, gübre, ilaç ve yem gibi masraflar 
karşısında ürettikçe zarar eder hale düşürüldü.

Çözmemiz gereken acil problemler listesi oldukça 
kabardı.

Sadece bunlar değil. Tarım sektörü ise uzun 
zamandır sahipsiz. Tarımın önemi anlaşılamadı.

Çiftçiliğin cazibesi azaldıkça kırsaldan kente doğru 
göç başladı. Çiftçiye verilen yetersiz destekler 
üretimi teşvik edecek seviyelere ulaşmadı.

Hâlâ suya kavuşmayı bekleyen topraklarımız, 
geliştirilmeyi bekleyen depolama altyapımız, 
düzenlenmeyi bekleyen lojistik sistemimiz ve 
markalaşma sorunlarımız var.

Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltacak 
hamlelere ihtiyacımız var.

Onun için eylem planımızı sadece acil sorunların 
çözümüyle sınırlı tutmadık. Gıda güvenliğimizi 
sağlama alan, topraklarımızı bereketle buluşturan 
yol haritasıyla karşınızdayız.

Avrupa’nın en büyük tarım topraklarında 
yaşadığımızı, dünyayı doyuracak kapasiteye 
sahip olduğumuzu bir saniye bile aklımızdan 
çıkarmıyoruz.

Büyük tarım atılımının öncüsü olacağımızı iddia 
ediyoruz.

Candan Karlıtekin
 DEVA Partisi 

Tarım, Enerji ve
Ulaştırma Politikaları

Başkanı
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Hedef
Sorumlu 
Bakanlık 

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

 Tarım Veri ve Bilgi 
Sistemi kuracağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

TÜİK
İdari işlemi, bilgi işlem 

projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki hayvan 
kayıt, süt kayıt, çiftçi kayıt gibi  veri tabanlı 
uygulamaları entegre edecek ve tek kayıt 

sistemine geçeceğiz.

360 gün 

Çiftçi ve Tarım 
Envanteri yapacağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

TÜİK  Sayım projesi 

Çiftçi kayıt sisteminden, coğrafi bilgi sistemleri 
ve dijital teknolojilerden yararlanarak çiftçi, 
toprak kullanımı, iklim, sulama, ürün deseni, 
zirai üretim profili gibi alanlarda tam tarım 

sayımı yaparak Çiftçi ve Tarım envanteri 
yapacağız. 

360 gün ve 
devamı

Tarım işletmeler kayıt 
sistemi oluşturulacak.

Tarım ve 
Orman Bak

TÜİK
Envanter çalışması, veri 
tabanı ve kayıt sistemi 

oluşturma

Yapılacak envanter çalışmasından sonra 
tarımsal işletmeler veri tabanı ve kayıt sistemi 

oluşturulacak

  360 gün ve 
devamlı

Tarım sektöründeki 
kayıtdışılıkla etkin 
olarak mücadele 

edeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

CB Strateji ve 
Bütçe Bşki, Hazine 

ve Maliye bak, 
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bak

Yasal ve idari 
düzenleme, idari 

faaliyetler

"Başta tarım ürünlerinde olmak üzere dahilde 
işleme rejimi uygulamalarındaki kayıtdışılıkla 

etkin olarak mücadele edeceğiz. 
Tarım sektörüne yönelik esnek çalışma ve 

sigorta destek modellerini uygulamaya 
koyacağız. "

90/360 gün ve 
devamlı

Toplulaştırma ve arazi 
edinimi çalışmalarını 
hızla tamamlayacağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak, CB Strateji ve 
Bütçe Bşki, Hazine 

ve Maliye bak

Yasal ve idari 
düzenleme, idari 

faaliyetler

Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarındaki 
sorunları  gidererek kamu denetimi ve gözetimi 

altında bu çalışmaları hızla tamamlayacağız. 

90/360 gün ve 
devamlı

Tarım arazilerini daha 
etkili koruyacağız  ve 
atıl arazileri üretime 

açacağız

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak, CB Strateji ve 
Bütçe Bşki, Hazine 

ve Maliye bak

Yasal ve idari 
düzenleme, idari 

faaliyetler

Birinci sınıf tarım arazileri üzerinde zaruri 
haller dışında yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. 
Ekilmeye, boş bırakılan araziler ile ekilmeyen 

hazine arazilerini hızlıca üretime açacak 
planlamaları hayata geçireceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Planlı bir tarım üretim 
sistemi kuracağız.

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Strateji ve politika 
geliştirme çalışması

İlgili sivil toplum, akademi dünyası ve kamu 
kurumlarıyla birlikte gıda ve tarımı bir bütün 

olarak ele alacak, iklim değişikliğinin yol 
açabileceği  tehditlerle başa çıkabilecek yeni 
bir tarım politikası oluşturmak üzere çalışma 

yapılacak ve uygulamaya geçirilecek.

360 gün ve 
devamlı

Ülkemizi  tıbbi ve 
aromatik bitki üretim ve 
ticaret merkezlerinden 

biri yapacağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

CBSBB, Hazine ve 
Maliye bak

Politika ve strateji 
geliştirme ile ödenek 

tahsisi

Arz açığı olan ve ithal ettiğimiz ürünler ile 
yüksek katma değerli dış ticaret potansiyeli 
olan gıda bileşenleri, enteral beslenme ve 

tıbbi ve aromatik bitkiler ile yağların üretimine 
desteği artırarak ülkemizi dünyadaki 100 

milyar dolarlık ticaret hacminden ciddi pay 
alacağı ülkelerden biri haline getireceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Yağlı tohumlu bitkilerin 
üretimini artıracağız

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

İdari düzenleme, 
ödenek tahsisi

Hayvancılık için önemli olan ve büyük oranda 
ithal ettiğimiz yağlı tohumlu bitkilerin 
üretimini ekonomik kılarak artıracağız. 

Özellikle ülkemizin coğrafi şartları dikkate 
alınarak sulama imkanlarının yetersiz olduğu 

İç Anadolu/Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolunun kıraç arazilerinde Aspir/Kanola/

Keten gibi Yağlı Tohumların havza bazlı 
desteklemesini gerçekleştireceğiz.

  360 gün ve 
devamlı
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Hedef
Sorumlu 
Bakanlık 

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

İyi tarım ve organik 
tarım üretimini 

artıracağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk
Ödenek tahsisi

Önemli bir üretim ve ihracat potansiyeli olan, 
doğa çevre su ve saglık dostu olan iyi tarım 
ve organik tarım uygulamalarının daha fazla 
teşvik edilerek, sorunları giderilerek çzellikle 

genç. çiftçiler arasında hızla yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

  360 gün ve 
devamlı

Doğa dostu tarım 
desteklenecektir. 

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak,  Belediyeler

Yasal ve İdari 
Düzenleme ve 

faaliyetler

Çevreye ve insan sağlına zarar veren 
alternatiflerin kullanımını engelleyici 

düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Tohum, fide ve fidan 
geliştirilmesine  yönelik 
yenilikçi araştırmaları 

destekleyeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Sanayi ve 
Teknoloji bak, 

Tübitak
Araştırma projesi

İklim değişikliğini dikkate alarak,  başta 
kuraklığa dayanıklı tohum olmak üzere fide ve 
fidan geliştirilmesi için yenilikçi araştırmaları 

destekleyeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Yüksek Teknoloji 
Seracılığı özel olarak 

destekleyeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Bütçeden yüksek 
ödenek tahsisi

Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji 
kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak 

destekleyeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Tarımı teknoliji ile 
buluşturacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

Sanayi ve 
Teknoloji Bak, 
TÜİK, CBSBB 

Proje Geliştirme ve 
Uygulama

Uzaktan algılama araçlarıyla verimlilik ve 
gelişim tespiti, yaygın sensör kullanımı gibi 
dijital tarım uygulamalarını destekleyeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Akıllı tarım ve robotic 
teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve 

kullanılmasını teşvik 
edeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Sanayi ve 
Teknoloji Bak, 
Tübitak, CBSBB 

Proje Geliştirme ve 
Uygulama

Tarım sektöründe robotic teknoljilerinin 
geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Tarımsal genetik 
ve biyoteknoloji 

çalışmalarını teşvik 
edeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Sanayi ve 
Teknoloji Bak, 
Tübitak, CBSBB 

Proje Geliştirme ve 
Uygulama

Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını 
teşvik edeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

 “Şehir Tarımı”nı 
geliştireceğiz. 

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak,  Belediyeler

Yasal ve idari 
düzenleme, idari 

faaliyetler

Büyükşehirlerdeki büyük ve imara atıl alanların 
tarımsal üretim amacıyla kullanılmasını 

sağlayarak “Şehir Tarımı”nı geliştireceğiz. 
360 gün 

Havza bazlı üretim 
ve ürün destekleme 
sistemine geçeceğiz.   

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

 Yasal ve idari 
düzenlemeler

Havza bazlı üretime geçeceğiz. Son derece 
karmaşık hale gelen mevcut tarımsal 

destekleme sistemini çiftçilere öngörülebilir 
ve istikrarlı bir gelir sağlamak ve üretimi daha 
fazla destelemek amacıyla basit, açık, anlaşılır 

havza bazlı destek sistemine geçeceğiz. 

90 / 360 gün

Tarım destekleri 
üretim sezonu öncesi 
açıklanacak ve üretim 
yılı içinde ödenecek 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Tarım destekler çiftçinin üreteceği ürüne 
verilecek destekleri önceden bilmesi ve gelir 
istikrarı için üretim yapılan yıl açıklanacak ve 

aynı yıl içinde ödenecek.

90 / 360 gün

Çiftçimizin kullandığı 
mazot ÖTV sini 
çiftçimize geri 

vereceğiz"

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Çiftçimize ÖTV’ siz mazot vereceğiz. 90 gün 

Gübreye yüzde 50 
destek vereceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Çiftçimize kullandığı gübrenin yüzde 50’sini 
destek olarak geri vereceğiz.

90 gün 
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Hedef
Sorumlu 
Bakanlık 

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Elektriği çiftiçimize 
daha ucuza vereceğiz. 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk
Yasal, idari düzenleme Elektriği çiftiçimize daha ucuza vereceğiz. 90 gün 

Kredilerin geri ödenme 
zamanı ve süresi 
ürün hasat süresi 
ve dönemine göre 

belirlenecek.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
bak

İdari düzenleme

Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresi ürün 
hasat süresi ve dönemine göre belirlenecek. 

Tarımsal Mikro Kredilerde KGF uygulamasının 
yaygınlaştıracağız. 

  90/360 gün ve 
devamlı

Kuraklıkla etkin şekilde 
mücadele edeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak,  Hazine ve 
Maliye Bak, Cb 

Strateji ve Bütçe 
Bşk

Proje geliştirme ve 
Uygulama ve bütçeden 

çdenek tahsisi

 Yağıştan yararlanma, kullanılabilir su 
kapasitesinin arttırılması, etkin su yönetimi, 
toprağa düşen yağışın yeraltına sızdırılması, 
kaynakların kirletilmeden sürekli kullanımın 
sağlanması, kurak koşullara uygun iyi tarım 

uygulamalarının geliştirilmesi gibi yöntemlerle  
kuraklıkla mücadele edilecektir.  

360 gün ve 
devamlı

Basınçlı sulama 
yatırımlarına daha 

fazla destek ve öncelik 
vereceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Bütçeden yüksek 
ödenek tahsisi

"Sulanabilir alanları genişletecek; sulama 
projelerine, suyun verimli kullanılmasına 

yönelik teknolojik altyapı yatırımlarına öncelik 
vereceğiz.  

 
"

360 gün ve 
devamı

GAP, KOP, DAP  projeleri 
kapsamındaki altyapı 
yatırımlarını öncelikle 

tamamlayacağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Bütçeden yüksek 
ödenek tahsisi

Başta sulama kanalları olmak üzere GAP, 
KOP ve DAP projeleri kapsamındaki altyapı 

yatırımlarını öncelikle tamamlayacağız. 

360 gün ve 
devamı

Kapalı devre, 
yağmurlama ve 

damlama sulamaya 
geçeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Bütçeden yüksek 
ödenek tahsisi 

Toprağı su ve tenkoloji ile buluşturacağız. 
Kapalı devre, yağmurlama ve damlama 

sulamaya geçeceğiz.Sulamada su israfını 
önleyecek son teknik ve teknolojileri teşvik 

edeceğiz.

360 gün ve 
devamı

Üretici birlikleri 
ve kooperatifleri 

güçlendirecek,  işletme 
ortaklığı ve sözleşmeli 

çiftçilik modellerini 
destekleyeceğiz

Tarım ve 
Orman Bak

CBSBB, Hazine ve 
Maliye bak

İdari düzenleme ve 
faaliyet

Örgütlü, verimli ve artan bir tarımsal üretim 
için üretici birlikleri ve kooperatifleri 

güçlendirecek,  işletme ortaklığı ve sözleşmeli 
çiftçilik modellerini destekleyeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Kadınlardan oluşan 
kooperatifleri 

destekleyeceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Ticaret Bak, 
Hazine ve Maliye 

Bak, CB Strateji ve 
Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Kadının tarım da köyde kalıcı olmasını 
sağlayacak şekilde kadınlardan oluşan 

kooperatifler özel olarak desteklenecek, 
teşvikler cazip kılınacak, karşılığında belli 
şartları (dijital teknoloji kullanımı, finansal 
okuryazarlık, etkin iletişim sertifikaları vb) 

sağlamasını isteyerek kooperatiflere nitelikli 
kadın  katılımını destekleyeceğiz. Rehberlik, 

mentorluk sistemlerini etkin kullanacak, 
kadının sistemde kalıcı olmasını sağlayacağız.  

Kadının kooperatifçilik alanında temsil 
noktalarında yer almasını sağlayacak, etkin 
şekilde kendisi ve ailesindeki genci üretime 

dahil edeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Tarım ve tarımsal 
sanayiye dayalı 
organize sanayi 
bölgelerini hızla 

yaygınlaştıracağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

Ticaret Bak, 
Hazine ve Maliye 

Bak, CB Strateji ve 
Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Başta hayvancılık olmak üzere tarım ve 
tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi 

bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız. 

360 gün ve 
devamlı
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Hedef
Sorumlu 
Bakanlık 

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Tarım sigortası 
uygulamasını daha 
etkin kullanacağız . 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Tarım sigortası kapsamı genişletecek, süreçler 
daha basit kolay anlaşılır hale getirilecek, 
çiftçilermize daha yoğun ve etkili eğitim 

verilecek  ve böylece çiftçilerimiz risklere karşı 
dahi iyi koruyacağız.

  360 gün ve 
devamlı

Tarım için girişimcilik 
fonları kuracağız.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Tarım odaklı girişim sermaye fonları ile 
modern ve dünya çapında çiftçiliğin temelleri 

atılacak, girişim fonları ile çiftçiler satın 
almalar ve birleşmeler ile daha da büyüyerek 

ölçek ekonomisinin maliyet avantajları 
yakalanacak. Bu girişim sermaye fonlarına 

kamu ve özel sektör nakdi yatırımları yanında 
devlet hazine arazileride ayni fon olarak 

kiralama gibi modellerle konulabilecek. Girişim 
sermaye fonları sayesinde büyüyen çiftçiler 
daha geniş arazilerde tarım, dünya çapında 
satış ve tarımda ARGE için güç kazanacak.

  360 gün ve 
devamlı

Tarım Risk Yatırımı için 
fon kuracağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Tarım odaklı risk yatırım fonları ile tarım 
teknoloji girişimcilerine finansman sağlanarak 

tarımda uçtan uca verimlilik sağlayacağız.  
Risk yatırım firmaları kamu, özel sektör ve yurt 
dışı yatırımcılardan aldıkları fonları yönetecek.  
Tarım teknolojisi girişimcilerinin startuplarına 

yatırım yapacak risk yatırım fonları aynı 
zamanda tarımla iştigal edenlerle de temas 

halinde olacak şekilde yatırım yaptıkları 
şirketleri buluşturacak bir ağ oluşturulacak.

  360 gün ve 
devamlı

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının 
kullanımını ve 

yaygınlaştırılmasını 
sağlayacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

ETKB,CBSBB Tesvik verilmesi
Tarım ve gıda sanayinde yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımını ve 
yaygınlaştırılmasını teşvik edeceğiz.

360 gün ve 
devamlı

Lisanslı depoculuk 
sistemini 

yaygınlaştıracak, 
ürün borsalarını 
geliştireceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Ticaret Bakanlığı
Yasal ve İdari 
Düzenleme 

Kira desteğini artırarak lisanslı depoculuk 
sistemini yaygınlaştıracak, ve ürün borsalarını 

daha iyi işler hale getireceğiz. Lisanslı 
depoculuğu her bölgede teşvik sistemine 

alacağız.

360 gün ve 
devamlı

Modern depolama ve 
laboratuvar sistemini 

yaygınlaştıracağız.

Tarım ve 
Orman Bak

Ticaret Bakanlığı, 
belediyeler

Yasal ve İdari 
Düzenleme 

Gıda güvenliği ve düzenli bir arz için başta 
hal, borsa gibi merkezler olmak üzere 

modern depolama ve laboratuvar sistemini 
yaygınlaştıracak  ve özel sektör eliyle 

işletilmesini sağlayacağız. Depo kurulumu tüm 
bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.

360 gün ve 
devamlı

Markalaşma, coğrafi 
işaret destekleri ile 

nakliye ve raf ömrünü 
uzatacak paketleme ve 
ambalaj teknolojilerini 

destekleyeceğiz. 

Tarım ve 
Orman Bak

Ticaret Bakanlığı, 
sanayi bak, hazine 

ve maliye bak

Yasal ve İdari 
Düzenleme 

Tarımda katma değeri artırmak ve gıda 
güvenliği için markalaşma, coğrafi işaret 

destekleri ile nakliye ve raf ömrünü uzatacak 
paketleme ve ambalaj teknolojilerini 

destekleyeceğiz. 

360 gün ve 
devamlı

Tarım ürünlerinin 
ulaşımını daha hızlı 

etkili yapacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

İç İşleri bak, 
Ulaştırma bak.

Yasal ve İdari 
Düzenleme 

Özellikle  yaş sebze ve meyve başta olmak 
üzere tarım ürünlerinin nakliyesinde otoyol  

ücretleri ucuzlatılacak ve ulaşım zamanlarında 
kolaylık  ve esneklik sağlanacak.

90 gün 

Her köye ziraat 
danışmanı / veteriner 

hekim. 

Tarım ve 
Orman Bak

CBSBB, Hazine ve 
Maliye bak

Yasal ve İdari 
Düzenleme ve 

faaliyetler

Her köye ziraat danışmanı / veteriner projesini 
hayata geçireceğiz.

90/360 gün ve 
devamlı
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Hedef
Sorumlu 
Bakanlık 

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Çiftçilere işletme ve 
finansal okur-yazarlık 

eğitimi vereceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Universiteler, 
MEB, Sivil Toplum 

Kuruluşları
Eğitim faaliyetleri

Akademi, sivil toplum ve araştırma enstitüleri 
iş birliği ile çiftçilere işletme ve finansal okur-

yazarlık eğitimi vereceğiz.

  360 gün ve 
devamlı

Tarım meslek liselerini 
yeniden açacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

MEB, CBSBB
Eğitim faaliyetleri, okul 

açılması

Tarım meslek liselerini yeniden açacak, 
gençleri girişimci çiftçi projesi kapsamında 

teşviklerden yararlandırarak mesleğin 
gençleştirilmesini sağlayacağız.

  360 gün ve 
devamlı

Genç çiftçilerimizi daha 
fazla destekleyeceğiz.  

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Bütçeden yüksek 
ödenek tahsisi

Genç çitçilerimizi Hazine arazisi kiralama, 
girişim sermayesi ve düşük faizli 

kredi , KGF imkanlarındaan daha fazla 
yararlanması gibi teşvikler başta olmak 

üzere muhtelif desteklerden öncelikli olarak 
faydalandıracağız. 

  360 gün ve 
devamlı

Kırsal kalkınma 
destekleri tek çatı 
altına toplanacak.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Kırsal Kalkımna Genel 
Müdürlüğü kurulacak

KKDYP, IPARD, Uzman Eller gibi farklı 
programlar altında uygulanan kırsal kalkınma 
destkelerini ilgili tüm kurumlarla görüşerek 

tek bir kurmu üzerinden yürütülür hale 
getireceğiz.

  360 gün ve 
devamlı

Mevsimlik tarım 
işçilerinin ekonomik 
ve sosyal şartlarını 

iyileştireceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

İçişleri bak, 
Belediyeler, 

Valilikler ve MEB, 
ÇSGB

Yasal ve idari 
Düzenlemeler

Mevsimlik tarım işçilerinin ekonomik, sağlık, 
ulaşım ve eğitim koşullarının  iyileştirilmesi 

için yerel yönetimlerle iş birliği halinde 
çalışmalar yapacağız.

 90/ 360 gün ve 
devamlı

Kullanılmayan 
mera ve yaylakları 

hayvancılğa açacak, 
ıslah çalışmalarına 
ağırlık verecek ve 
otlama kapsitesi 
güçlendireceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

İçişleri bak, 
Belediyeler, 

Valilikler 

Yasal ve idari 
düzenlemeler

Terkedilen ve kullanılmayan mera ve yaylakları 
hayvancılığa açacak, çayır ve mera alanlarını 

genişletecek, ıslah edecek ve otlama 
kapastiseni güşlendireceğiz.

  360 gün ve 
devamlı

Yem bitkilerinin 
kullanımına yüzde 
50’ye kadar destek 

vereceğiz.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50’ye kadar 
destek vereceğiz.

  360 gün ve 
devamlı

Büyük ölçekli hayvan 
yem yatırımlarını  
teşvik edeceğiz

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yatırım projesi ve 
desteği

Yüksek katma değerli ithal girdileri (Vitaminler, 
Enzimler, Biyokimyasal bileşenler vs.) için 

gerekli olan büyük ölçekli hayvancılık 
yem yatırımlarını teşvik edeceğiz, gereken 

durumlarda kamu özel sektör ortak projelerini 
hayata geçireceğiz.

  360 gün ve 
devamlı

Hayvancılıkta yerli, 
verimli ve kaliteli 

üretimi teşvik edeceğiz. 

Tarım ve 
Orman Bak

 Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk
Bütçe ödenek tahsisi

Hayvan ithalatı sınırlandırılacak, damızlık 
ithalatında ülkemize uygun ırklar belirlenerek 
onların ithalatına izin veirlecek, verimi yüksek 
hayvan ırkına  daha fazla destek sağlanacak, 

verimi yüksel kültür ırkı hayvan sayısının 
artımak için suni tohumlama çalışmalarına 

ağırlık verilecek

  360 gün ve 
devamlı
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Hedef
Sorumlu 
Bakanlık 

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Hayvancılıkta yerli, 
verimli ve kaliteli 

üretimi teşvik edeceğiz. 

Tarım ve 
Orman Bak

 Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk
Bütçe ödenek tahsisi

Hayvan ithalatı sınırlandırılacak, damızlık 
ithalatında ülkemize uygun ırklar belirlenerek 
onların ithalatına izin veirlecek, verimi yüksek 
hayvan ırkına  daha fazla destek sağlanacak, 

verimi yüksel kültür ırkı hayvan sayısının 
artımak için suni tohumlama çalışmalarına 

ağırlık verilecek

  360 gün ve 
devamlı

 Büyük/Orta 
büyüklükteki çiftliklerin 

sınıflandırma ve 
sertifikalandırma 

işlemlerini 
tamamlayacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

 Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

İdari düzenleme, 
faaliyet ve destekleme

Buzağı ölümlerinin temel sebebinin ortam 
şartları ve üreticilerin bilinçsizliği olduğu 

gerçeği ışığında bunun önüne geçecek uzman 
çiftlikleri sertifikalandırıp, destekleyeceğiz. 
Büyük besi çiftliklerinin talebi olan standart 
ve belli sayıda ham dana materyalini ithal 

yerine yerli üretim ile sağlamak için buzağı 
çiftliklerinin besicilerle buluşacağı mezat 

alt yapısını dijital enstrümanları kullanarak 
güçlendireceğiz. 

  360 gün ve 
devamlı

Hayvancılık Üretim 
Bölgelerini teşvik 

ederek hızla 
yaygınlaştıracağız. 

Tarım ve 
Orman Bak

Sanayi ve Ticaret 
bak, Hazine ve 
Maliye Bak, CB 

Strateji ve Bütçe 
Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve ödenek tahsisi

Hayvancılığın geliştirilmesi için hayvancılık 
üretim bölgelerini teşvik ederek hızla 

yaygınlaştırıp, çoğaltacağız.

  360 gün ve 
devamlı

Et ve süt üreticilerine 
ödemelerini zamanında 

ve planlı şekilde 
yapacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk
Bütçe ödenek tahsisi

Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında 
ve planlı şekilde yapacağız.

  360 gün ve 
devamlı

Süttozu üretimini teşvik 
edeceğiz.  

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

Yasal, idari düzenleme 
ve faaliyet

 Süt arzında yaşanacak dengesizlikleri 
süttozu üretimi ile dengeleyeceğiz.Süttozu 

tesislerini lisanslı depolar ile entegre edecek 
süt talebinin düşük olduğu dönemlerde süt 
üreticisine alternatif pazar imkanı ve nakit 
akışı yaratmış olacağız. Özellikle Eximbank 
ile işbirliği içinde Türk Menşeili süttozunun 
istikrarlı bir ihracat pazarına kavuşmasını 

sağlayacağız.

  360 gün ve 
devamlı

Çiğ Süt/Yem ve Et/Yem 
paritesinin istikrarlı 

olmasını sağlayacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

CBSBB, Hazine ve 
Maliye bak

Yasal ve idari 
düzenleme 

Çiğ süt/Yem ve Et/Yem paritesini dünya 
ülkelerinin öngördüğü şekilde stabil hale 
getireceğiz. Bu sayede üreticilerin ve yeni 
yatırımcıların kazançlarının sürekliliğini 

sağlayacağız.

 90/360 gün ve 
devamlı

Arıcılığa özel teşvik ve 
destek vereceğiz. 

Tarım ve 
Orman Bak

Hazine ve Maliye 
Bak, CB Strateji ve 

Bütçe Bşk

İdari düzenleme ve 
ödenek tahsisi

Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde 
arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz. 

  360 gün ve 
devamlı

Çevreye duyarlı balık 
üretme çiftliklerini 
yaygınlaştıracağız.

Tarım ve 
Orman Bak

Çevre ve Şehircilik 
Bak, CB strateji ve 

Bütçe Bşk

İdari düzenleme ve 
ödenek tahsisi

Ülkemizde giderek artan çiftlik balıkçılığının 
üretimini çevre ev doğaya duyarlı şekilde 
artırılması için gerekli  he rtürlü destek 

verilecektir.

  360 gün ve 
devamlı

Yeni balık türlerinin 
üretimini ve gelişimini 

sağlayacağız.

Tarım ve 
Orman Bak

CB strateji ve 
Bütçe Bşk ve 
Üniversiteler

Araştırma projeleri ve 
ödenek tahsisi

Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni 
balık türlerinin geliştirilmesi ve üretimini 

sağlayacağız.

  360 gün ve 
devamlı
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