GİTES TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI
HEDEF -1

BÖLGESEL KALKINMA PLANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ
EYLEM

1.1

GAP, DAP ve KOP projelerinin bir an önce hayata
geçirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler
hızlandırılacaktır.

SORUMLU/İLGİLİ KURULUŞ

Kalkınma Bakanlığı (S)
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SÜRE

AÇIKLAMA

20132014

Bölgesel kalkınma projelerinin tamamlanması
sonucunda yaşanacak üretim artışları, ülkemize
ithal edilen ancak iklim ve coğrafi özellikler
itibariyle üretim artışı sağlanabilecek ürün
deseninin ön plana çıkarılması sayesinde ithal
bağımlılığının azaltılmasına ve genel olarak arz
güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük
yatırımı olarak tanımlanan GAP’ın sulama projeleri
tamamlandığında ortaya çıkacak yüksek tarım ve
sanayi potansiyeli ile bölgede ekonomik hâsıla 4,5
kat artacak, yaklaşık 3,8 milyon kişiye istihdam
olanağı sağlanacaktır. Bahse konu eylemin hayata
geçmesiyle birlikte, diğer tarımsal ürünlerin
üretiminde yaşanacak olan artışlara paralel olarak,
Hedef 3’te amaçlanan soya fasulyesi üretiminin
artırılabilmesi için gerekli olan sulanabilir arazi
gereksinimi de karşılanacak ve böylece alternatif
ürünlerin üretim alanlarında daralma yaşanmasına
meydan verilmeyecektir.
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HEDEF -2

SOYA FASULYESİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI
EYLEM

SORUMLU/İLGİLİ KURULUŞ

SÜRE

2.1

Dünya piyasa fiyatları da dikkate alınarak soya
fasulyesinin alımı ve depolanarak yeniden
satılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı

20132014

2.2

Çiftçilerimiz eğitim ve yayım faaliyetleri yoluyla soya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
fasulyesi üretimi konusunda bilgilendirileceklerdir.
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri

20132014

2.3

Ticaret politikası araçları kullanılarak piyasada
istikrarlı bir fiyat politikası desteklenecektir.

Ekonomi Bakanlığı (S)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

20132014

AÇIKLAMA
Soya fasulyesi üretiminin alternatif ürünlere
kıyasla daha cazip olmasına karşın ülkemizdeki
üretiminin arzu edilen seviyelere
yükseltilememesinin nedenlerinin başında ürünün
stoklanması ile ilgili sorunlar gelmektedir. Soya
fasulyesinin alımı ve depolanma imkânı yaratılması
ile pazarlanmasının önündeki belirsizlikler ortadan
kaldırılarak çiftçilerin söz konusu ürünün
üretimine yönelmesi sağlanmalıdır.
Soya fasulyesi üretiminin alternatif ürünlere
kıyasla daha cazip olmasına karşın çiftçilerimizin
bu konudaki bilgi eksikliğine de bağlı olarak soya
fasulyesi üretimi arzu edilen seviyelere
ulaşamamaktadır. Hedef kapsamında, soya
fasulyesi üretiminin hangi alanlarda ve nasıl
yapılacağı ile ilgili çiftçilerimiz bilgilendirilmelidir.

Dünya fiyatlarının düşmesi halinde üreticinin zarar
etmesine ve stok artışına meydan verilmemesi
amacıyla gümrük vergisi veya tarife kontenjanı gibi
araçlarla piyasalara müdahale edilmesi
hedeflenmektedir.

2

HEDEF -3

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ
EYLEM

3.1

Küçükbaş hayvan başına verilen destek artırılarak
sığır yetiştiriciliği üzerindeki baskı azaltılacaktır.

SORUMLU/İLGİLİ KURULUŞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
Ekonomi Bakanlığı

SÜRE

AÇIKLAMA

20132014

Ülkemizde mevcut iklim ve mera şartlarında en
ucuz
et
üretimi
küçükbaş
hayvanla
sağlanabilmekte olup, hâlihazırda damızlık anaç
koyun ve keçi için 15 TL/baş destek verilmektedir.
Söz konusu desteğin artırılması yerli canlı hayvan
ve et arzının artırılmasına katkı sağlayacaktır.
Desteklemelerde prensip; birim hayvan başına
olmayıp, üretim-verim artışına göre yapılmasıdır.
Bu kapsamda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
damızlık ve ticari işletmeler diye iki farklı
kategoride değerlendirilmelidir.
Bu amaçla
özellikle damızlık işletmeler için desteklemeler;
verim kaydı alınan anaç ve yavru başına ve ticari
işletmelerin desteklenmesi ise; kesime sevk edilen
erkek yavrular için karkas et desteği ve
yetiştirilmeye alınan dişi yavruların sayısı dikkate
alınarak yapılmalıdır. Bu şekilde yapılacak
desteklemeler ile verim artışı sağlanacak, damızlık
koç/teke üretimi özendirilecek, erken kuzu
kesimleri önlenecek ve bunun sonucunda
kademeli
olarak
verim
artışları
gerçekleştirilecektir. Ayrıca genetik ıslahın etkin
hale getirilmesi mümkün olacaktır.
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3.2

HEDEF -4

Et arzının yetersiz olmasından dolayı et verim
özellikleri fazla olan etçi ırkların geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

20132014

SÜRE

AÇIKLAMA

20132014

Yem sektöründe daha yüksek protein
içermesinden dolayı ithal küspeler daha çok tercih
edilmektedir. Ülkemizdeki mevcut ayçiçeği kırma
tesislerinde ayçiçeği tohumunun kabuğunun
ayrılmadan kırılması sonucunda düşük proteinli
küspe üretimi yapılmakta ve daha düşük fiyattan
pazarlanabilmektedir. Belirlenen hedef ile ithal
edilen yüksek proteinli küspelerin yerli küspe ile
ikame edilmesi amaçlanmakta olup, daha yüksek
proteinli ayçiçeği küspesi üretimi ile söz konusu
ürünün daha iyi fiyatlardan pazarlanmasını ve
hayvancılık sektöründe de daha kaliteli yem
kullanılmasını sağlanmalıdır.

YAĞLI TOHUM KIRMA TESİSLERİNİN MODERNİZASYONU
EYLEM

4.1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)

2010 yılında canlı hayvan sayısında yaşanan
düşüşe bağlı olarak iç piyasada et arzının daralması
sonucu yükselen kırmızı et fiyatlarının yükselmesi
nedeniyle, halkımızın beslenmesinde önemli bir
yeri bulunan kırmızı et ihtiyacının karşılanabilmesi
amacıyla canlı hayvan ve et ithalatına başvurulmuş
olup, son 2 yıl içerisinde 2,2 milyar dolarlık canlı
hayvan ve et ithalatı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu ithalat miktarının azaltılmasının yanı sıra iç
piyasada kırmızı et fiyatlarında istikrarın
sağlanabilmesi ve et ihtiyacının yerli üretimle
karşılanması amacıyla et verim özellikleri fazla olan
etçi ırkların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır.

Ayçiçeği tohumunun kabuğunun ayrılarak
kırılmasının sağlanması ve böylece yüksek proteinli
küspe elde edilmesine yönelik kırma tesislerinin
modernizasyonunu sağlanacaktır.

SORUMLU/İLGİLİ KURULUŞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
Ekonomi Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri
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HEDEF -5

TOHUMLUK SEKTÖRÜNDE FARKLI BİR DESTEK STRATEJİSİ OLUŞTURULMASI
EYLEM

5.1

5.2

Uzun vadeli tohum ıslah faaliyetlerine uygun destek
mekanizması oluşturulacaktır.

Özel tohumculuk şirketlerinin AR-GE kapasiteleri
artırılacaktır.

SORUMLU/İLGİLİ KURULUŞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK
Üniversiteler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
TÜBİTAK
Üniversiteler

SÜRE

AÇIKLAMA

2013

Hâlihazırda KOSGEB tarafından tohum ıslah ve
üretim faaliyetlerinin bir sanayi faaliyeti olarak
vasıflandırılmadığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın ıslah programına değil sadece
sertifikalı tohum üretimine destek verdiği ifade
edilmektedir. Yatay Eylem Planı, Hedef-6
çerçevesinde, tohum ıslah faaliyetlerinin 15 yıla
kadar uzun bir süreyi kapsayabildiği de dikkate
alınarak, destek mekanizmaları sektörün yapısına
uygun ve aşamalar halinde uygulanabilecek
şekilde belirlenmelidir.

20132014

Ülkemizdeki özel tohumculuk firmaları tarafından
yürütülen AR-GE faaliyetlerinin önemli bir kısmı
küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilmekte
olup, araştırma alt yapısının oluşturulması ve
geliştirilmesi önemli ölçüde kaynak kullanımını
gerektirmektedir. Belirlenen hedef kapsamında,
kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de AR-GE
kapasitelerinin artırılması ile sektörün daha hızlı
gelişmesi amaçlanmaktadır.
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HEDEF -6

İZLENEBİLİRLİK
EYLEM

6.1

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu ile yasal bir yükümlülük haline gelen
ve Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair
Yönetmelik ile uygulama esasları belirlenen
izlenebilirlik sisteminin etkin bir biçimde
uygulanması sağlanacaktır.

SORUMLU/İLGİLİ KURULUŞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S)
Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

SÜRE

AÇIKLAMA

20132014

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve rekabet
edebilirliğin sağlanmasını teminen, kalkınma plan
ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin
kalkındırılması, tarım ve hayvancılık üretiminin
geliştirilmesi, üreticinin kullandığı tarımsal kredi
ve diğer girdilerin temin, tedarik ve dağıtımının
kolaylaştırılması, üretim planlamasının yapılması,
rekabet gücünün düşük olduğu tarım ürünlerinde
tarımsal destekleme politikalarının geliştirilmesi
azami önem taşımaktadır.
Hedef kapsamında, ithalat ve ihracat
politikalarının daha etkin bir şekilde
uygulanabilmesini ve ürün bazında ithal eşyasında
aranan zorunlu standartların korunması, tam
kıymet tespitiyle vergi kaçakçılığının önlenmesi ve
önemli ithal kalemleri itibariyle kıymet, tarife,
menşe ve standartlar yönünden etkin bir denetim
yapılabilmesini teminen “İthalatçı Lisanslama”
sistemi oluşturularak izlenebilirlik sistemi tam
olarak hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
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