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ÖNSÖZ

K

üresel ekonomide değişim ve dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, ülkemizde yapılan
yatırımların 2023 vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için kamu sektörü, özel sektör,
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak akıl bilinciyle hareket
etmesi son derece değerlidir.
Bu kapsamda, Tokat ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim ve toplumsal dönüşüm sürecine
uyum gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda
başlatılan 2018-2023 Tokat İli Sektörel Eylem Planları çalışması tamamlanmıştır. Çalışma
kapsamında, başkanlığımda toplanan yönetim heyetince belirlenen 10 adet sektörel
konu başlığında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademik
personel moderatörlüğünde ve raportörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlarından ve bütün
paydaşlarından destek alınarak katılımcı bir anlayışla raporlar hazırlanmıştır. Çalışmalarda
ilgili sektördeki uluslararası eğilimler dikkate alınarak ülkemizin ulusal ölçekli planlarına,
akademik çalışmalarına değin geniş yelpazeli bir bilgi dağarcığından istifade edilerek Tokat
için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur. Böylece her sektörel eylem planında yıllara
sair, hangi kurumların beraber çalışarak hangi faaliyetleri gerçekleştireceği konusunda
detaylı bir yol haritası belirlenmiştir. İlgili kurumlarımız, bu eylem planları içerisinde ilimizin
sektörel bazda gereksinimlerine göre, Tokat’ta farklılık yaratacak 5 yıllık proje ve faaliyetlerini
tasarlama imkânı bulacaktır.
Sektörel eylem planlarının ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici olmasını
temenni ederken, bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve OKA yetkililerine teşekkür
ederim. Sektörel eylem planlarının ilimize hayırlı olmasını dilerim.
Dr. Ömer Toraman
Tokat Valisi
OKA Yönetim Kurulu Başkanı
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ϭ͘ GİRİŞ VE YÖNETİCİ ÖZETİ
dŽŬĂƚ İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem Planı 2018Ͳ2023 yılları arasında ulaşılmak
ŝƐƚĞŶĞŶ ŚĞĚĞĨůĞƌ ǀĞ ƚĞŵĞů ƐŽƌƵŶ ĂůĂŶůarına yönelikbir yol haritası sunmaktadır. Bu çalışmada͕
Tokat ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum göstermesi için tarım ve kırsal kalkınma
alanında yapılması gereken çalışmalar Türkiye'nin 2023 Tarım ve Kırsal Kalkınma Vizyonunu da
ĚŝŬŬĂƚĞ ĂůĂƌĂŬ dŽŬĂƚ ƂǌĞůŝŶĚĞ planlanmıştır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli
Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Hükümet Programı, Bakanlık Stratejik Planları ile
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölge Planı Tokat ilinin ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak
incelenmişhedefler belirlenmiş ve bu hedeflere yönelikTarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem
Planı oluşturulmuştur. Eylem Planının hazırlanmasında gerçekleştirilen paydaş çalıştayı ve
kurumsal ziyaretler aracılığıyla ŝůŐŝůŝŬƵƌƵŵůĂƌĚĂŶkatılım sağlanmıştır.Eylem planlarında yer alan
faaliyetler birden fazla kurumun sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon
gerektirecek şekilde tasarlanmış olup eylemler, eylemden sorumlu kuruluşlar tarafından
eylemle ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde uygulamaya geçirilecektir. Eylem Planı'ndĂ ϭϱ
eylem çıkarılmıştır. Bu 15 eǇůĞŵŝn 9'u paydaşların da önerileri ile önceliklendirilmiştir.
PŶĐĞůŝŬůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ĞǇůĞŵůĞƌ şu şĞŬŝůĚĞĚŝƌ͘ Su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi,
dağıtılması ve kullanılmasını sağlamak için açık kanal sulama sisteminin basınçlı sisteme
dönüştürülmesi
•

Meyve ve sebze ticaretinin standardizasyonunu sağlayarak rekabette güç kazandırmak için
meyve ve sebze ticaret merkezinin kurulması 

•

Besi hayvanı pazarlama sorunlarının giderilmesine yönelik canlı hayvan borsasının
kurulması

•

Arıcılığın geliştirilmesi üretilen balın markalaşmasının sağlanması 

•

Bitkisel üretimde verimlilik ve etkinliği artırmakiçin örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

•

Bağcılığın geliştirilerek markalaşmanın sağlanması 

•

Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

•

Coğrafi işaret ve geleneksel ürünlerin tanıtımı ve tescilinde ilerlemeyi sağlayarak ekonomik
katma değerin artırılması 

•

Biyogaz teknolojisi kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarla lisanssız elektrik
üretimi ve daha kaliteli çiftlik gübresinin elde edilmesine katkı sağlanması 

Hazırlanan eylem planının etkin ve koordineli bir şekildeuygulamaya geçirilerek Tokat İli Tarım
ve Kırsal Kalkınma sektöründe ekonomik ve sosyal katkı sağlamasını diliyorum. 
Ϯϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴ
WZK&͘Z͘EhZz<//>^>E
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Ϯ͘ ZWKZhED/s<W^D/
Eylem Planının temel amacı; tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik farklı kamu kurumlarının
faaliyetlerini incelemek, farklı kurumlarla işbirliği halinde programlama yapmak, kurumların
birbiriyle yapacağı faaliyetleri koordineli olarak yürütmeleri yönünde plan oluşturmak,
kurumların koordinasyonuyla faaliyetlerin tamamlayıcılığını sağlayĂƌĂŬkamu kaynaklarının etkin
ǀĞǀĞƌŝŵůŝkullanılmasına rehberlik etmek, Türkiye'nin 2023 Tarım ve Kırsal Kalkınma Vizyonunu
Tokat özelinde planlamaktır. Eylem Planının temel amacını gerçekleştirmek için rapor üç
kapsamda düşünülmüştür. Öncelikle Türkiye'de makro ölçekli yaklaşımlara yer verilerek tarım
ve kırsal kalkınmanın stratejik çerçevesi çizilmiştir. İkinci kapsamı Tokat İli'nin mevcut durum
analizi oluşturmaktadır. Üçüncü kapsamda ise, makro ölçekli yaklaşımlarla uyumlu olarak
ďĞůŝƌůĞŶĞŶǀĞEylem Planı döneminde sorumlu kuruluşlarca hayata geçirilmesi beklenen tarım ve
kırsal kalkınma eylemlerine yer verilmiştir. 

ϯ͘ RAPORUN HEDEFİ 
Kamu kurumlarının kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yerel dinamiklerin ve fırsatların
doğru değerlendirilmesi ŝĕŝŶ͕ tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik faaůŝǇĞƚůĞƌŝ ϮϬϮϯ sŝǌǇŽŶƵŶĂ
uygun bir şekilde planlamaktır. Bununla birlikte, tarım ve kırsal kalkınma faaliyetleri çok aktörlü
ǀĞĕŽŬsektörlü bir politika alanı olması dolayısıyla yerel düzeyde ihtiyaç duyulan koordinasyon
ƐƺƌĞĐŝni geliştirmektir. 

ϰ͘ ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem Planı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının;K<Ϳdesteği
ile başlatılmıştır. ƵƉůĂŶGaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN moderatör ve danışmanlığında hazırlanmıştır.
Koordinatör kuruluş ise Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüdür. PŶĐĞůŝŬůĞ ĂŬĂĚĞŵŝŬ
ŵŽĚĞƌĂƚƂƌ ŵĂŬro ölçekli ulusal politikaları inceleyip derinlemesine bir ön çalışma yapmıştır.
ŬĂĚĞŵŝŬ ŵŽĚĞƌĂƚƂƌ ďƵŶƵ ƚĂŬŝďĞŶ dŽŬĂƚ İl Gıda Tarım ve HayvancılıŬ Müdürlüğü, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb ilgili tarım kuruluşlarına ŬƵƌƵŵ ǌŝǇĂƌĞƚůĞƌŝ
gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerle ilin strateji ve planlarına yönelik bilgi ve döküman elde
edilmiş, değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Akademik moderatör tarafından Tokat İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda kırsal kesime hizmet ŐƂƚƺƌĞŶ ǀĞͬǀĞǇĂ
doğrudan kırsal kalkınma ve tarımsal faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar olan paydaşların
görüşlerinin alınmasına yönelik çalıştay planlanmış ve 16.02.2018 tarihinde İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda çalıştay gerçekleştirilmiştir.Çalıştay, yĞƌĞůĚƺǌĞǇĚĞŬŝ
paydaşlarınişbirliği ve katılımcılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 14Paydaş kurumdan 23 kişi
katılım sağlamıştır. Bu kurumlar; 
-

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

-

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme <ƵƌƵŵƵ

-

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

-

İl Özel İdaresi

-

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

-

Ziraat Mühendisleri Odası

-

Tokat Veteriner Hekimleri Odası 
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-

Tokat Ticaret Borsası

-

Devlet Su İşleri 72. Şube Müdürlüğü 

-

Tokat İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü

-

Tokat İli Süt Üreticileri Birliği

-

Tokat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

-

Tokat İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği

-

Arı Yetiştiricileri Birliği 

Akademik moderatör tarafından ƚĞŵĞůĚƂŬƺŵĂŶůĂƌŽůĂŶŵĂŬƌŽölçekli yaklaşımlar esas alınarak
hazırlanan taslak eylem stratejileri üzerinde durulmuş, kurum görüşleri alınmış ve çeşitli
ƐŽƌƵůĂƌůĂ ŬƵƌƵmların planlardaki yer, sorumluluk ve işbirliklerini belirlemeleri istenmiştir.
<ƵƌƵŵůĂƌĚĂŶ gerek çalıştayda gerekse sonrasında alınan geri dönütler ile Tokat İli Tarım ve
Kırsal Kalkınma Eylem Planı rapor edilmiştir. Çalıştayda, işbirliği mekanizmasının kurulması͕
bütüncül bir yaklaşımla eylemlerin dikkate alınması, katılımcılık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin
ŐƂǌĞƚilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Çalıştaya ilişkin birkaç fotoğraf aşağıda verilmiştir. 
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ϱ͘ ^<dPZmEDshdhZhDh
ϱ͘ϭ͘ Global Gelişmeler 
Tarım; bireylerin gıda güvenliğinin teminatı͕ ŵŝůůŝ ŐĞůŝƌ͕ ŝƐƚŝŚĚĂŵ͕ ŝŚƌĂĐĂƚ͕ ĞŬŽůŽũŝŬ ĚĞŶŐĞ ǀĞ
ƐĂŶĂǇŝǇĞ ŚĂŵŵĂĚĚĞ ƚĞŵŝŶ ĞƚŵĞǇĞ ǇƂŶĞůŝŬ katkıları açısından ĚƺŶǇĂĚĂ ǀĂǌŐĞĕŝůŵĞǌ ďŝƌ ƐĞŬƚƂƌ
olma niteliğini korumaktadır. Bu nedenle tarım sektörü, toplumların ĞŬŽŶŽŵŝŬ͕ ƐŽƐǇĂů ǀĞ
çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini üzerinde barındırdığı için ülke kalkınmasında reel sektör
konumundadır.Türkiye'nin tarım potansiyeligeçmişten günümüzeŝŬůŝŵŝǀĞŶĂĚŽůƵΖŶƵŶƚŝĐĂƌĞƚ
merkezi olması açısından yüksektir. 
Türk tarım sektörü 2017 yılı itibariyle; toplam ülke nüfusunun % 10’unu barındırmakta, 79,5
ŵŝůǇŽŶƺůŬĞŶƺĨƵƐƵŶƵďĞƐůĞŵĞŬƚĞ͕ϱϲŵŝůǇĂƌdoları tarımsal hasılaǀĞ17 milyar ABD doları
tarımsal ihracat rakamları ile ön plana çıkmaktadır.
Toplam ihracatın % 12’sini
ŐĞƌĕekleştirmĞŬƚĞĚŝƌ (TEPAV, 2017). Ayrıca, iƐƚŝhdamın %19,4'ünü sağlamaktadır. dƺƌŬŝǇĞΖĚĞ
tarım sektörünün GSYH içerisindeki payı 1980 yılında %26,1 iken, 2000 yılında %10,1, 2016
yılında йϲ͕Ϯ, 2017 yılında ise ŽůĂƌĂŬйϲ͕ϭŽůĂƌĂŬŐĞƌĕĞŬůeşmiştir (TÜİK, 2018). Tarım sektörünün
GSYH’dakipayının giderek düşmesi, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesinin göreceli olarak
daha hızlı gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadıƌ͘
ϱ͘Ϯ͘ Türkiye'de Makro Ölçekli Yaklaşımlar
Türkiye'de sektörlere yön veren politikalar bulunmaktadır. Kalkınma planları, öncelikli dönüşüm
programları, hükümet programı, Bakanlık stratejik planları, bölgesel planlar gibi makro ölçekli
plan ve programlar karar uygulayıcılara politika belgesi sunmaktadır. Bu politika belgeleri mikro
ölçekte de sektörel eylem planları hazırlanırken rehber alınmakta ve alınan kararlar
çerçevesinde sektörlerin kısa,  ŽƌƚĂ ǀĞ ƵǌƵŶ vade hedef ve amaçlarına temel oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Tokat ilinin tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki Türk Tarım Politikalarının gelişim
ƐƺƌĞĐŝŶĞ ƵǇƵŵ ŐƂƐƚĞƌŵĞƐŝ ŝĕŝŶ hedefler, amaçlar, yapılması gereken çalışmalar makro ölçekli
yaklaşımlar dikkate alınarak planlanmıştır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli
Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Hükümet Programı, Bakanlık Stratejik Planları ile
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölge Planı Tokat ili tarımının ihtiyaç ve öncelikleri dikkate
alınarak incelenmiştir. 
Türkiye'de 10. Kalkınma Planı'nda, sürdürülebilir kalkınma ön plandadır. ^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ
kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla
birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinͲ
ĚĞƚĞŵŝǌƺƌĞƚŝŵǀĞĞŬŽͲverimlilik ile hem çevrenin korunması hem de rekabetçiliğin artırılması
mümkün görülmekte, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel
değerlendirilmektedir.
10. Kalkınma Planı'nda "Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme" kapsamı içinde "Tarım ve
Gıda" konularına yer verilmiştir. 10. Kalkınma Planı'nda ƚŽƉůƵŵƵŶ ǇĞƚĞƌůŝ ǀĞ ĚĞŶŐĞůŝ ďĞƐůĞŶͲ
mesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği
yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal
kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu
amaçlar kapsamında oluşturulan politikalar şunlardır:
•

Yeter gelirli işletme büyüklüğü temelinde tarımsal işletmelerin etkinliklerinin artırılması

•

Arazi parçalanmasının önüne geçilmesi ve iyi işleyen bir tarım arazisi piyasasının tesis
edilmesine yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemelerin yapılması
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•

Tarla içi geliştirme hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranının artırılması, tarla içi sulamalarda
modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması 

•

Tarımsal desteklerin tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim odaklı olarak
düzenlenmesi, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığının dikkate alınması, sertifikalı
ƺƌĞƚŝŵǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĞƂŶĞŵǀĞƌŝůŵĞƐŝ

•

Tarım sigortalarının kapsamının genişletilerek yaygınlaştırılması

•

Tarımsal ürün ihraç pazarlarının geliştirilmesi

•

Tarım ve sanayi işletmelerinin işbirliği ve entegrasyonunun sağlanması, yerel ve geleŶĞŬƐĞů
ürünlerin katma değeri ve ihracata katkısının artırılması

•

Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah
çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik verilmesi

•

Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilmesi

•

İşletme Odaklı Koruyucu Veteriner Hekimlik Sistemi ile hayvan refahını içerecek şekilde tek
sağlık politikasının hayata geçirilmesi

•

Çayır ve mera alanlarının tespit, tahdit, tasnif ve ıslah çalışmaları hızlandırılarak daha etkin ve
verimli kullanımının sağlanması, yem bitkisi ihtiyacının üretim ve ürün çeşitliliğindeki artışla
karşılanması

•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde, çevresel sürdürülebilirliğin gözetilmesi, ürün çeşitliliği ve
markalaşma ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin artırılmasının sağlanması

•

Ormancılıkta yangınlar ile hastalık ve zararlılara karşı mücadele kapasitesinin geliştirilmesi,
ağaçlandırma çalışmaları ve rehabilitasyon faaliyetlerinin hızlandırılması

Türkiye'de 10. Kalkınma Planı'nda"Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre" kapsamı içinde
"Kırsal Kalkınma" ve "Toprak ve Su kaynakları Yönetimi" konularına yer verilmiştir. 
10. Kalkınma Plan döneminde kırsal kalkınma politikası yönetimi için ilk defa Ulusal Kırsal Kalkınma
Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planı belgeleri yürürlüğe konulmuş, yerel düzeyde kırsal kalkınmaya
ilişkin kurumsal kapasite güçlendirilmiştir. Bu kapasitenin oluşumuna katkı sağlayan kurumların
başında; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve kalkınma ajansları gelmektedir. Kırsal
kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede
iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesi ise; kırsal ekonominin ve istihdamın
güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki
altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması olarak belirlenmiştir. Bu genel
çerçeve kapsamında belirlenen kırsal kalkınmaya yönelik politikalar şu şekilde oluşturulmuştur. 
•

Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sĂŶĂǇŝ͕ ŬƺĕƺŬ ƂůĕĞŬůŝ ƺƌĞƚŝŵ Őŝďŝ
tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilmesi

•

Kırsal kalkınma desteklerinin tarımda rekabet gücünü iyileştirecek şekilde kullandırılması

•

Sosyal hizmet ve yardımların köylere arz yönlü sunulması ve yoksulluk sınırı altındaki haneler ile
uzak kırsal yerleşimler öncelikli olarak dikkate alınması

•

Köylerdeki nüfus yoğunluğunun düşmesi nedeniyle yaşlı ve engelli bireylerin, ekonomik ve sosyal
hayata katılımı ile bakım ve diğer sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerel düzeyde
kamunun hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi ve yenilikçi modellerin geliştirilmesi

•

ͲÇölleşme ve erozyona karşı mücadelenin etkinleştirilmesi
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Öncelikli dönüşüm programları kapsamında "işgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı"
içerisinde kadının işgücü ve istihdama katılımı, kadın girişimcilere destek uygulanması gibi
hedefler dikkate alındığında kırsalda kadına yönelik eylem planlarının da olması gerektiğini
işaret etmektedir. 
Ayrıca, Öncelikli dönüşüm programları kapsamında "üretimde verimliliğin artırılması
programları" ve “tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programları” konularına yer
verilmiştir. Bu programlarla üretimin ve verimliliğin artırılması, yanlış ve aşırı su kullanımından
kaynaklanan veya kaynaklanması beklenen sorunların çözümü amaçlanmaktadır.
Türkiye 2023 vizyonunda Cumhuriyetin 100.yıl vizyonu içinde tarım sektörüne de yer
ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Tarım ve gıda alanında, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli
ŶŝĐĞůŝŬ ǀĞ ŶŝƚĞůŝŬƚĞ͕ ĞŬŽŶŽŵŝŬ͕ ĞŬŽůŽũŝŬ ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılamak;
verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayi ile uluslararası alanda rekabet etmek vizyon 2023
öğeleri arasında yerini almaktadır. 2023 vizyonunda öncelikli faaliyet konuları arasında "sınai
ƺƌĞƚŝŵĚĞ ƌĞŬĂbet üstünlüğünün sağlanması" hedefi doğrultusunda, D maddesinde ΗTarıma
Dayalı Üretimde Rekabetçi Olabilme" başlığında hedefler oluşturulmuştur. Bu hedefler şu
şekildedir. 
•

Tarım ve ormancılıkta, su ürünleri üretiminde ve gıda sanayinde üretim araç ve ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ
geliştirebilmek.

•

Tohum, fide, fidan ve damızlık geliştirip üretebilmek.

•

Tarım, orman ve hayvancılıkta, klasik ıslah teknikleri ve yeni biyoteknolojinin kombinasyonu
ile bitkisel ve hayvansal üretim için yeni genotipler geliştirebilmek.

•

<ŽƌƵŵĂ͕ Ŭontrol ve tedavi teknikleri geliştirip uygulayarak tarımda hastalıklarla ve
zararlılarla mücadele ͲǀĞĞŶƚĞŐƌĞŵƺĐĂĚĞůĞͲďĞĐĞƌŝƐŝŬĂǌĂŶŵĂŬ͘

•

Gıda işleme yöntem ve süreçlerinin geliştirilmesi ile işlenmiş ürün çeşitliliğini artırabilmek.

•

Tarım ve ormancılıkta uzaktan algılama ve erken uyarı sistemleri ile bilişim sistem ve
yazılımları geliştirebilmek.

Ayrıca 2023 vizyonunda öncelikli faaliyet konuları arasında "sürdürülebilir kalkınma" hedefi
doğrultusunda, C maddesinde ΗDoğal Kaynaklarımızı Değerlendirebilecek Yetkinliğe Erişme"
başlığında hedefler oluşturulmuştur. Bu hedefler şu şekildedir. 
•

Gen kaynaklarının karakterizasyonu, muhafazası ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına
yönelik teknolojiler geliştirebilmek.

•

Bitkisel ve hayvansal doğal kaynakların ve yaban hayatının değerlendirilmesi ve
geliştirilmesinde yetkinleşmek.

KƌƚĂ sĂĚĞůŝ WƌŽŐƌĂŵĚĂ ĚĂ ;ϮϬϭϳͲ2019) tarıma yer verilmektedir. KƌƚĂ sĂĚĞůŝ WƌŽŐƌĂŵĚĂ
makroekonomik politikalardan büyüme başlığında tarımsal desteklemelerde arz dengesi, dış
ticaret politikalarının dikkate alınacağı, ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilerek
havzalar düzeyinde sertifikalı üretim yöntemlerine önem verileceği bildirilmektedir. Doğal
kaynak zenginliğinin ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknoloji yardımıyla üretime ve rekabet
avantajına dönüştürülmesine yönelik bir strateji izleneceği, arazi toplulaştırma çalışmalarına
devam edileceği ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin güçlendirileceği politikalar arasındadır.
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<ĂĚınlar ve gençlerin becerilerinin artırılması ve işgücüne katılımlarının hızlandırılması politikası
çerçevesinde genç istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek kırsal kalkınmada da önemli
politikalara devam edileceği ifade edilmektedir. 
ϲϱ͘ ,ƺŬƺŵĞƚ WƌŽŐƌĂmında, kırsal alan; dengeli kalkınmanın ve şehirͲkır bütünlüğü içerisinde
sosyal hayatın tamamlayıcı bir unsuru olarak değerlendirilmekte; kırsal kesimde yaşayanlara
temel hizmetlerin ulaştırılması, yaşam kalitelerinin artırılması ve kırsal yaşamın korunarĂŬ
geliştirilmesi temel öncelikler arasında yer almaktadır. Kırsal kalkınmanın sağlanmasında önemli
konulardan olan yoksulluğun ortadan kaldırılması, ihtiyacı olan herkese sosyal destek sunulması
ve sosyal desteklere duyulan ihtiyacın azaltılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda kadınların
bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim almaları, karar alma
mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
sosyal güvencelerinin sağlanması, kadın ve genç girişimci sayısının artırılması temel hedefler
olarak belirlenmiştir. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal
güvenceden daha kolay faydalanmaları yönünde politikalar öngörülmektedir. Ayrıca kırsal
ƚƵƌŝǌŵĂůtyapısının kurulması ve kırsal mirasın korunması konuları da öne çıkmaktadır. 
65.Hükümet Programında, tarıma da değinilmekte ve tarımda gerekli yapısal dönüşümler,
öncelikli alanlarda rasyonel ve çağdaş üretim modellerinin esas alındığı bildirilmektedir. Ƶ
yaklaşım ve prensiplerle nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım
ürünlerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü artırmış, dünyada ve
bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmanın temel hedef olduğuvurgulanmaktadır. Bu
kapsamda politikalar aşağıda verilmiştir. 
•

Arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin güçlendirilmesi 

•

Tarımsal desteklerin iklim, toprak ve topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve ďŝƚŬŝůĞƌŝŶƐƵ
tüketimini de dikkate alarak, alt havzalar düzeyinde, bölgesel ve ürün bazında düzenlenmesi,
sertifikalı üretim yöntemlerinin kullanılması 

•

Tarım sigortalarının kapsamının genişletilerek yaygınlaştırılması 

•

İşletmeleri ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projelerin yürütülmesi, çiftçilerden arazilerini
birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilmesi

•

Tarım arazilerini ve verimli ovaları koruyacak ‘Arazi Kullanım Planları’ ve ‘Ovaların Belirlenmesi’
çalışmalarının tamamlanması 

•

Tarımsal kuraklığın daha etkin olarak izlenebilmesi için TARBİL kapsamında çalışan 400 tarımsal
meteoroloji istasyonu 1.200’e çıkarılarak tüm ülke geneline yaygınlaştırılması 

•

Ülkemizde toplam su kullanımının yüzde 70’inden fazlasının gerçekleştiği tarım sektöründe israfı
önlemek ve suyu etkin kullanmak yönünde önlemler alınması 

•

Sertifikalı tohumluk üretiminin artırılması 

•

Tarım alanları içerisinde organik tarımın oranının yükƐĞůƚŝůŵĞƐŝ

•

Koyun ve keçi yetiştiriciliğine yönelik teşviklerin artırılması, koyun ve keçilerin kayıt altına alınarak
izlenmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması

•

Süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştirilmesi 

•

Su ürünleri yetiştiriciliğinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilmesi, ürün çeşitliliği ve markalaşma ile
uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin artırılması 
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Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) 2006Ͳ2023 kapsamında ƚĞŵĞů ƐƚƌĂƚĞũŝŬ ĂŵĂĕ͕
ŵĞŬĂŶƐĂů, sosyal ve ekonomik yapının dönüştürülmesi ve geliştirilmesidir.Bölge gelişimi, temel
amaca göre, mekansal, toplumsal ve ekonomik yapı dönüşümleri şeklinde belirlenmiştir. Buna
ŐƂƌĞkırsal kalkınmaya yönelik öncelikler;
•

Kırsal yerleşim deseninin rasyonelbir yapıya dönüştürülmesi

•

Kırdaki yoksul ve dezavantajlı gruplara hizmet götürülmesi

•

Bölge turizminin çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve tanıtımı

Tarıma yönelik öncelikler iseşu şekilde oluşmuştur. 
•

Tarımda sulamanın geliştirilmesi ve yüksek gelir getiren bitkisel üretimin artırılması,
tarımsal araştırmaların yapılması

•

Hayvancılık sektöründe rekabet gücünün artırılması

•

Bölgede, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde yer alan KOBİ’lerin mali yapılarının
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ

•

,ĂǀĂ͕ ƚŽƉƌĂŬ͕ ƐƵ ǀĞ ŽƌŵĂŶ ĞŬŽƐŝƐtemlerinin korunması kontrolü, kentsel tarımsal
kirleticilerin etkilerinin azalması

•

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıülke tarımında sorumlu kuruluşların başında gelmektedir.
Bakanlık, tarımsal ve ekolojik kaynakların korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması,
tarım sektöründen yaratılan katma değerin artırılması, gıda güvenilirliğinin esas alınması,
kırsalda yerinde kalkınmanın amaçlanması anlamında çalışmalarını yönlendirmektedir. Tokat İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2015Ͳ2019 Tokat İli Tarım Strateji Eylem Planı'nda
ŵŝƐǇŽŶƵŶƵ͖ 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
şeklinde tanımlamaktadır. Stratejik planda; gelişme eksenleri, stratejik amaç ve hedefler,
ƐƚƌĂƚĞũŝŬ ĂŵĂĕůĂƌĂ ǇƂŶĞůŝŬ ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌ Ǉer almaktadır. Stratejik Plan amaçları aşağıda
sunulmuştur. 
•

Tarımsal üretimi yönlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak. Tarımsal altyapıyı geliştirmek,
çevre ve doğal kaynakları korumak, iyileştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal
ĂĨĞƚůĞƌŝŶĞƚŬŝƐŝŶŝĂǌĂůƚŵĂǇĂǇƂŶĞůŝŬƚĞĚďŝƌůĞƌĂůŵĂŬ͘

•

Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak.

•

Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek, ürün kaybını en aza indirmek. Halk sağlığı ve
çevre sağlığını koruyucu tedbirler almak. Bitkisel üretimde sürdürülebilir üretim
ŵŽĚellerine geçiş yapmak.

•

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek. Halk sağlığını koruyucu tedbirler almak.

•

Kırsal alanda tarımsal altyapı hizmetlerini, insan kaynaklarını ve örgütlenme düzeyini
geliştirmek.

•

<ƵƌƵŵƐĂůŬĂƉĂƐŝƚĞǇŝŐƺĕůĞŶĚŝƌŵĞŬ
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal kalkınmanın sağlanması yönünde stratejik amaçlar,
hedefler oluşturarak Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015Ͳ2018) hazırlamıştır. Türkiye'nin UlƵƐĂů
Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS 2014ͲϮϬϮϬͿ belgesinde tespit edildiği üzere ulusal kırsal
kalkınma politikası çerçevesi, 5 stratejik amaç, 11 öncelik ve 40 tedbir üzerine kurulmuştur. Bu
amaç, öncelik ve tedbirler aşağıda yer almaktadır. 
^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϭ͘Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi ve İstihdam İmkânlarının Artırılması
PŶĐĞůŝŬ͘ϭ͘Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

•

TarımͲgıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

•

Üreticilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi

•

Tarım ve gıda işletmelerinin modernize edilmesi

•

Gıda güvenilirliğinin artırılması

PŶĐĞůŝŬϮ͘Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Kırsal turizmin geliştirilmesi

•

Tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışının sağlanması

•

Tarım dışı sektörlerdeki ticari işletmelerin modernize edilmesi

•

Mikro işletmecilik temelinde girişimciliğin teşvik edilmesi

•

Su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

^ƚƌĂƚĞũŝŬ ŵĂĕ Ϯ͘ Kırsal Çevrenin İyileştirilmesi ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliğinin
Sağlanması
PŶĐĞůŝŬ͘ϭ͘Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

•

Organik tarımın geliştirilmesi

•

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi

•

Meraların ıslah edilmesi

PŶĐĞůŝŬ͘Ϯ͘Tarım Arazilerinin Kullanımında Etkinliğin Sağlanması
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

ͲSulama altyapısının geliştirilmesi

•

ͲArazi toplulaştırmasının yaygınlaştırılması

PŶĐĞůŝŬ͘ϯ͘Orman Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
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dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

ͲOrman ürünlerine yönelik gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi

•

ͲOrmanların rehabilitasyonu ile ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması

^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϯ͘Kırsal Yerleşimlerin Sosyal ve Fiziki Altyapısının Geliştirilmesi
PŶĐĞůŝŬ͘ϭ͘&ŝǌŝŬŝAltyapının Geliştirilmesi
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Ulaşım ağının iyileştirilmesi

•

İçme suyu altyapısının iyileştirilmesi

•

Atık yönetiminin geliştirilmesi

•

Bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması

•

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması

•

Yapılaşmada yöresel mimarinin teşvik edilmesi

•

Doğal afetlerle mücadele için güvenli yerleşim koşullarının sağlanması

PŶĐĞůŝŬ͘Ϯ͘Sosyal Altyapının Geliştirilmesi
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Yöresel kültür mirasının korunmasına ilişkin altyapının geliştirilmesi

•

^ƉŽƌǀĞƐĂnatsal faaliyetler altyapısının geliştirilmesi

•

Atıl kamu binalarının kalkınma faaliyetleri için yeniden düzenlenmesi

^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϰ͘Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması
PŶĐĞůŝŬ͘ϭ͘Beşeri sermayenin geliştirilmesi
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Örgün ve yaygın eğitim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması 

•

Koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması 

PŶĐĞůŝŬ͘Ϯ͘zŽŬƐƵůůƵŬůĂŵƺĐĂĚĞůĞŶŝŶŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesi 

•

Sosyal hizmet ve yardımların etkinleştirilmesi

•

Dezavantajlı bireyler için sosyal içermenin güçlendirilmesi 

^ƚƌĂƚĞũŝŬŵĂĕϱ͘Yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmĞƐŝ
PŶĐĞůŝŬ͘ϭ͘Kamunun hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi
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dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Beldelerin ve köy muhtarlıklarının hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi

•

İlçe belediyelerinin hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi

•

<ĂŵƵƐĂůŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶƐƵŶƵŵƵŶĚĂyenilikçi modellerin geliştirilmesi

PŶĐĞůŝŬ͘Ϯ͘Yerel kalkınmaya yönelik girişimlerin güçlendirilmesi 

dĞĚďŝƌůĞƌ͗
•

Kamu ve kamu dışı paydaşların ortaklığında yerel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi ve
uygulanması 

•

Yerel kalkınmaya yönelik sivil insiyatiflerin teknik kapasitesinin geliştirilmesi 

•

Ulusal kırsal kalkınma işbirliği ağının oluşturulması 

Türkiye'de yukarda da detaylı bir şekilde incelenen makro ölçekli yaklaşımlara bakıldığında;
doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörü ana teması bulunmaktadır. Bu ana
tema altında tüm makro belgelerde özellikle; üretim ve verimliliğin artırılması, yeter gelirli
işletme büyüklükleri oluşturulması, arazi parçalanmasının önüne geçilmesi, su kaynaklarının
etkin kullanılması, tarım desteklerinin havza bazında verilmesi, tarım sigortasının
yaygınlaştırılması, gen kaynaklarının korunması, hayvancılığın geliştirilmesi ve rekabet gücünün
artırılması, çölleşme ve erozyonla mücadele, organik tarım alanlarının artırılması, gıda
güvencesinin sağlanması gŝďŝĂŵĂĕůĂƌĚŝŬŬĂƚŝĕĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Kırsal kalkınma boyutunda ise, kırsalın yerinde kalkındırılması, kırsal ekonominin
çeşitlendirilmesi, yoksulluğun azaltılması, kırsal çevrenin iyileştirilmesi, kırsal mirasın korunması,
kırsal turizmin geliştirilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi gibi amaçlar ilave olarak sosyal
kalkınmayı da dikkate almaktadır. 
Makro ölçekli yaklaşımlar da göz önünde bulundurularak, Tokat İli tarım sektörü paydaş ve
aktörlerinin görüşlerini almak üzere Tokat İli özelinde yapılması gereken eylemlerin planlanması
açısından bir çalıştay yapılmış ve Tokat İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı tablo halinde
oluşturulmuştur.;Ŭǌ͘ϵ. Eylem Planı)
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ϱ͘ϯ͘ Tokat Tarım Sektörünün Mevcut Durumu 
ϱ͘ϯ͘ϭ͘ 'ĞŶĞůĞƌĕĞǀĞ
ϱ͘ϯ͘ϭ͘ϭ͘

İklim 

Tokat'ın iklimi; Karadeniz iklimi ile iç Anadolu'daki step iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği
taşır. Genel olarak yaz mevsimi alçak alanlarda sıcakͲkurak, yüksek yerlerde serin yer yer yağışlı,
kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. Tokat'ın iklim özelliğinde denize olan uzaklığın ve yüksekliğin
etkisi önemlidir. Tokat Meteoroloji istasyonunda yapılan kayıtlar esas alındığında son 38 yıllık
istatistiklere göre iklimle ilgili bazı özellikler şöyledir. En soğuk ay ortalama 1,8 Ž ŝůĞ ŽĐĂŬ͕ ĞŶ
sıcak ay ortalama 21,8ŽC ile temmuz ayıolmuştur.İlin yıllık ortalama sıcaklığı 12,8ŽΖĚŝƌ͘dŽŬĂƚ
merkezinin yıllık ortalama yağış tutarı 444,4 mm'dir. En fazla yağış 58,0 mm ile Dayıs, 53,7 mm
ile nisan aylarında en az yağış ise 8,6 mm ile ağustos ayında görülür. Ortalama kar yağışlı
günlerin sayısı 13’tür. KƌƚĂůĂŵĂŶŝƐƉŝŶĞŵ͖йϱϲŝůĞй73 arasında değişmektedir. Yağışlar aylara
göre farklılıklar göstermektedir. Değişik yönlerden esen rüzgarlar yöre tarımını olumsuz
etkileyen dolu yağışlarına neden olur.
ϱ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ͘

ŝƚŬŝPƌƚƺƐƺ

Tokat ili topraklarının %39’ı orman ve fundalıklarla %38'ı ekili Ͳ dikili alanlarla, %12 çayır ve
meralarla kaplıdır. %1,9'u ise tarıma elverişsiz alanlardan oluşur.
ϱ͘ϯ͘ϭ͘ϯ͘

ŬŽŶŽŵŝ

İlin ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin
başında buğday, arpa, mısır, baklagiller, tütün, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan, üzüm,
mısır, karpuz, tütün ve diğer sebzeler gelmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
yaygın olarak yapılmaktadır. Ovalık alanlarda sığır ve manda, yaylaların bulunduğu dağlık
kesimlerde de koyun ve keçi yetiştirilir. Ayrıca, tavukçuluk ve arıcılığın yanı sıra göllerde
balıkçılık yapılmaktadır. 
ϱ͘ϯ͘ϭ͘ϰ͘

Kırsal Nüfus

dŽƉůĂŵEƺĨƵƐ2016 yılı itibariyle ϲϬϮ͘ϲϲϮŽůƵƉďƵŶƵŶϯϴϳ͘ϮϬϱ;йϲϰͿŬĞŶƚŶƺĨƵƐƵ͕Ϯϭϱ͘ϰϱϳ;й
36) 'sı ise kır nüfusunu temsil etmektedir ;TÜİK, 2017). Tokat kent nüfusu 2010 yılı baz
Ăůındığında 2015 yılında %3,85 2016 yılında ise %2,45 azalma gösterirken kır nüfusuŶĚĂ aynı
sırayla %15,65 ve %15,13'lük azalma görülmektedir. 2000 yılı baz alındığında ise, kır nüfusu
2016 yılında %50,54 oranında azalmıştır. Kırın daha hızlı boşaldığı kır nüfus istatistikleriyle
ortadadır. PǌĞůůŝŬůĞŐĞŶĕŶƺĨƵƐƵŶƐŽƐǇŽͲĞŬŽŶŽŵŝŬŶĞĚĞŶůĞƌĚĞŶdolayı il dışınĂŐƂĕĞƚŵĞǇŝƚĞƌĐŝŚ
etmesi kırsal alanda iş gücü kaybına, kırsal yaşlanma olgusunun ortaya çıkmasına Ͳki yaşlanma
dünya ekonomisinde önemli aktörler olan bazı yükselen ekonomiler için dahi bir kısıt halini
ĂůŵĂŬƚĂͲƺƌĞƚŝŵŝǀĞǇĞŶŝƚĂrım tekniklerinin uygulanmasınıŽůƵŵƐƵǌĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϱ͘ϯ͘ϭ͘ϱ͘

İdari Yapı 

Tokat’ta merkez ilçe dahil 12 ilçe, 37 belediye, 313 mahalle ve 618 köy bulunmaktadır.
ϱ͘ϯ͘ϭ͘ϲ͘

ůĂŶ

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Tokat, 10͘Ϭϳϯ ŬŝůŽŵĞƚƌĞŬĂƌĞůŝŬ ǇƺǌƂůĕƺŵƺ ŝůĞ dƺƌŬŝǇĞ
ǇƺǌƂůĕƺŵƺŶƺŶ%1,3’üne denk gelmektedir.
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ Tokat Tarımı ve Potansiyeli 
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ͘

ƌĂǌŝƵƌƵŵƵ

Tokat İlinde tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayinin ekonomide önemli bir yeri vardır.
Tokat ili arazi yapısı ve dağılımı (ha) Tablo 1'de gösterilmiştir. 
dĂďůŽϭͲTokat İli Arazi Yapısı (ha)



ƌĂǌŝ
Dağılımı

Tarım
ƌĂǌŝƐŝ
İşlenen
ÇayırͲDĞƌĂ
ƌĂǌŝůĞƌŝ
KƌŵĂŶ
ƌĂǌŝƐŝ
Diğer
ƌĂǌŝůĞƌ
İlin
zƺǌƂůĕƺŵƺ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ůĂŶ

й

ůĂŶ

й

ůĂŶ

й

ϭϮϭ͘ϯϭϯ

ϭϮ

ϭϮϬ͘Ϭϯϲ

ϭϭ͕ϵϮ

ϭϭϭ͘ϱϴϭ

ϭϭ͕Ϭϴ

ϰϬϴ͘ϴϵϱ

ϰϬ

ϰϰϯ͘ϰϯϴ

ϰϰ͕Ϭϯ

ϰϱϬ͘ϮϮϱ

ϰϰ͕ϳϬ

ϭϬϴ͘ϳϭϳ

ϭϭ

ϴϱ͘ϱϴϳ

ϴ͕ϱϬ

ϴϮ͘ϭϭϱ

ϴ͕ϭϱ

ϭ͘Ϭϭϭ͘ϮϮϵ

ϭϬϬ

ϭ͘ϬϬϳ͘ϮϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϳ͘ϮϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϮ͘ϯϬϯ

ϯϳ

ϯϱϴ͘ϭϯϵ

ϯϱ͕ϱϲ

ϯϲϯ͘Ϯϳϵ

ϯϲ͕Ϭϳ

Tokat ilinde toprakların dağılımı; 2017 yılında önemli ölçüde orman ve fundalık alanlardaŶ
;йϰϰ͕ϳϬ) oluşmuş, Almus, Reşadiye ve Niksar ilçelerinin sınırlarında toplanmıştır. Ormanlardan
ƐŽŶƌĂ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ payı ise işlenen tarım arazileri ;йϯϲ͕Ϭϳ) almaktadır. Ormanlar genellikle;
karaçam, sarıçam, kayın, meşe, gürgen, sedir ve ardıç gibi ağaçlardan oluşmakƚĂ͕ ǀĂĚŝůĞƌĞ
inildikçe önemli ölçüde kavak ve söğüt ağaçlarına rastlanılmaktadır.Tablo 2'de tarım arazilerinin
niteliğine göre dağılımı verilmiştir. 
dĂďůŽϮͲTarım Arazisinin Niteliğine Göre Dağılımı (ha)


Arazi Niteliği 
Sulu Tarım Alanı
Kuru Tarım Alanı
dŽƉůĂŵ

ϮϬϭϱ
ůĂŶ
й
ϭϮϮ͘ϬϵϮ
ϯϮ͕ϴϬ
ϮϱϬ͘Ϯϭϭ
ϲϳ͕ϮϬ
ϯϳϮ͘ϯϬϯ ϭϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ůĂŶ
й
ϭϮϮ͘ϭϵϯ ϯϰ͕ϭϭ ϭϯϰ͘ϲϰϮ͕ϳϬ ϯϳ͕Ϭϲ
Ϯϯϱ͘ϵϰϱ ϲϱ͕ϴϵ ϮϮϴ͘ϲϯϲ͕ϱϬ ϲϮ͕ϵϰ
ϯϱϴ͘ϭϯϵ ϭϬϬ͕ϬϬ ϯϲϯ͘Ϯϳϵ͕ϮϬ ϭϬϬ͕ϬϬ

Tokat İli'ndeki tarım arazilerin niteliğine bakıldığında͖ ϭϯϰ͘ϲϰϮ͕ϳϬ ŚĂ ;йϯϳ͕ϬϲͿ sulu tarım alanı,
ϮϮϴ͘ϲϯϲ͕ϱϬ ŚĂ;йϲϮ͕ϵϰͿkuru tarım alanı olduğu görülmektedir. Sulu tarım alanı 2017 yılında bir
önceki yıla göre %10 artış göstermişƚŝƌ͘ Ƶ ĚƵƌƵŵ͕ arazi toplulaştırma çalışmaları, tarla içi
ĚƺǌĞŶůĞŵĞůĞƌ͕tamamlanan baraj ve göletlerin olumlu yansımasını göstermektedir.
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘

ŝƚŬŝƐĞůmƌĞƚŝŵ

Tablo 3'de tarım arazilerinin bitkisel üretim alanlarına göre dağılımı verilmiştir.
dĂďůŽϯͲTarım Arazisinin Bitkisel Üretim Alanlarına Göre Dağılımı (ha)


ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
Tarım Arazisi 
ůĂŶ
й
ůĂŶ
й
ůĂŶ
й
Ϯϰϰ͘ϵϮϯ
ϲϲ
Ϯϯϱ͘ϵϵϱ
ϲϱ͕ϴϵ
Ϯϰϰ͘ϯϮϬ
ϲϳ͕ϱϭ
dĂƌůĂ
ϯϱ͘ϵϯϳ
ϭϬ
ϯϵ͘Ϭϵϲ
ϭϬ͕ϵϮ
ϯϬ͘ϳϴϬ
ϴ͕ϱϭ
EĂĚĂƐ
ϭϱ͘ϰϬϲ
ϰ
ϭϯ͘ϵϳϲ
ϯ͕ϵϬ
ϭϯ͘ϱϴϲ
ϯ͕ϳϱ
^ĞďǌĞ
ϴ͘ϭϲϬ
Ϯ
ϴ͘ϭϲϮ
Ϯ͕Ϯϴ
ϴ͘ϭϴϳ
Ϯ͕Ϯϲ
DĞǇǀĞ
ϲ͘ϰϮϮ
Ϯ
ϲ͘ϲϴϭ
ϭ͕ϴϳ
ϱ͘ϵϯϴ
ϭ͕ϲϰ
Bağ
ϯ͘ϱϯϯ
ϭ
ϰ͘ϯϯϳ
ϭ͕Ϯϭ
ϰ͘ϱϯϳ
ϭ͕Ϯϱ
<ĂǀĂŬsĞ
Söğütlük
ϱϳ͘ϳϵϮ
ϭϱ
ϰϵ͘ϳϳϬ
ϭϯ͕ϵϬ
ϱϰ͘ϯϴϴ
ϭϱ͕Ϭϯ
Tar.Elv. Boş
ůĂŶ
ϯϳϮ͘ϯϬϯ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϯϱϴ͘Ϭϭϵ ϭϬϬ͕ϬϬ ϯϲϭ͘ϴϳϵ ϭϬϬ͕ϬϬ
'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
Tarım arazilerinin йϲϳ͕ϱϭΖŝƚĂƌůĂ͕йϯ͕ϳϱΖŝƐĞďǌĞ͕йϮ͕ϮϲΖsıŵĞǇǀĞ͕йϭ͕ϲϰΖƺbağ,йϭ͕ϮϱΖŝŬĂǀĂŬǀĞ
söğütlük alanından oluşmaktadır. 2017 yılı itibariyle tarım alanının %8,51'i nadasa bırakılmış
ŽůƵƉ йϭϱ͕ϬϯΖƺ tarıma elverişli boş alanları oluşturmaktadır. 2017 yılında 41 ha (%0.ϬϭͿ ƐƺƐ
bitkileri ve 104 ha (%0.03) örtü altı alan üretim alanı içerisinde yer almaktadır. 
Türkiye tarım arazisi dağılımı incelendiğinde; toplam tarım alanı içerisinde tarla arazisinin
%40,58, sebze arazisinin %2,10, meyve arazisinin ise %8,67'lik alanı kapsadığı görülmektedir.
Tokat ili tarla ve sebze alanları açısından Türkiye ortalamasının üstündedir. 
Tablo 4'de tarla ürünleri grubu ekiliş alanları verilmiştir. 
dĂďůŽϰͲTarla Ürünleri Grubu Ekiliş Alanı (ha)


ϮϬϭϱ
mƌƺŶ'ƌƵďƵ
ůĂŶ
й
Tahıllar
ϭϲϰ͘ϳϭϭ ϲϲ͘ϭϱ
ĂŬůĂŐŝůůĞƌ
ϮϬ͘ϲϮϬ
ϴ͕ϯϰ
zĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝ
Ϯϰ͘ϭϴϯ
ϵ͘Ϯϯ
ŶĚƺƐƚƌŝďŝƚŬŝůĞƌŝ
ϭϯ͘ϳϱϱ
ϲ͘Ϭϱ
zƵŵƌƵůƵďŝƚŬŝůĞƌ
ϳ͘ϲϳϮ
ϯ͘Ϭϰ
Yağlı tohumlar
ϭϯ͘ϴϳϰ
ϲ͕ϳϯ
Diğer
ϭϬϵ
Ϭ͘ϰϳ
'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
Ϯϰϰ͘ϵϮϯ ϭϬϬ͘ϬϬ
Ύ//͘ürün mısır (silaj) alana dahil edilmemiştir͘

ϮϬϭϲ
ůĂŶ
й
ϭϱϱ͘ϰϱϴ ϲϱ͕ϴϳ
ϮϮ͘ϬϮϯ
ϵ͕ϯϯ
Ϯϰ͘ϯϯϭ
ϭϬ͕ϯϭ
ϭϮ͘ϯϲϬ
ϱ͕Ϯϰ
ϳ͘ϲϱϱ
ϯ͘Ϯϰ
ϭϰ͘Ϭϲϳ
ϱ͕ϵϲ
ϭϬϬ
Ϭ͘Ϭϰ
Ϯϯϱ͘ϵϵϱ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ϭϱϳ͘Ϯϲϱ ϲϰ͕ϯϳ
Ϯϭ͘ϳϴϱ
ϴ͕ϵϮ
Ϯϳ͘ϲϰϬ
ϭϭ͕ϯϭ
ϭϯ͘ϳϲϳ
ϱ͕ϲϯ
ϴ͘ϬϬϲ
ϯ͕Ϯϴ
ϭϱ͘ϳϰϴ
ϲ͕ϰϱ
ϭϭϬ
Ϭ͘Ϭϱ
Ϯϰϰ͘ϯϮϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

dĂƌůĂ ƺƌƺŶůĞƌŝ ekiliş alanı içinde en fazla tahıllar gruďƵŶa üretim alanı ayrılırken bunu sırasıyla
yem bitkileri, baklagiller, yağlı tohumlar, endüstri bitkileri izlemektedir. dĂďůŽϱΖĚĞƚĂƌůĂƺƌƺŶůĞƌŝ
ekiliş alanları görülmektedir.
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dĂďůŽϱͲTarla Ürünleri Ekiliş Alanı (ha)

mƌƺŶ

Buğday
ƌƉĂ
Fiğ (dane)
Ş.Pancarı
Fiğ (ot)
Ayçiçeği
Soğan (kuru)
Diğer
'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ůĂŶ
й
ůĂŶ
й
ϴϴ͘ϴϯϮ
ϯϲ͕ϲϴ ϭϮϮ͘ϲϵϲ ϱϭ͕ϵϵ ϭϮϯ͘ϳϯϭ ϱϬ͕ϲϰ
ϭϴ͘ϭϵϬ
ϳ͕ϰϯ
Ϯϱ͘ϴϯϬ ϭϬ͕ϵϰ Ϯϱ͘ϵϭϵ ϭϬ͕ϲϭ
ϭϮ͘ϴϰϭ
ϱ͕Ϯϰ
ϭϰ͘ϭϯϮ
ϱ͕ϵϵ
ϭϮ͘ϳϳϱ
ϱ͕Ϯϯ
ϭϬ͘ϲϬϯ
ϰ͕ϯϯ
ϭϯ͘ϳϭϰ
ϱ͕ϴϭ
ϭϭ͘ϯϭϭ
ϰ͕ϲϯ
ϱ͘Ϭϳϯ
Ϯ͘ϰϬ
ϭϯ͘ϰϳϱ
ϱ͕ϳϭ
ϭϱ͘ϱϬϳ
ϲ͕ϯϱ
ϳ͘Ϭϲϰ
Ϯ͘Ϭϳ
ϵ͘ϲϵϴ
ϰ͕ϭϭ
ϭϱ͘ϲϳϴ
ϲ͕ϰϮ
ϰ͘ϭϬϴ
ϭ͘ϲϴ
ϰ͘Ϭϴϲ
ϭ͘ϳϯ
ϰ͘Ϯϰϵ
ϭ͕ϳϰ
ϵϴ͘ϰϬϮ
ϰϬ͕ϭϴ ϯϮ͘ϯϲϰ ϭϯ͕ϳϭ ϯϱ͘ϭϱϭ ϭϰ͕ϯϵ
Ϯϰϱ͘ϭϭϯ ϭϬϬ͘ϬϬ Ϯϯϱ͘ϵϵϱ ϭϬϬ͘ϬϬ Ϯϰϰ͘ϯϮϬ ϭϬϬ͘ϬϬ

Tokat İlinde tarla ürünleri içerisinde en fazla ekimi yapılan ürün buğday olup, bunu arpa, fiğ,
ayçiçeği ve şeker pancarı izlemektedir. SĞďǌĞŐƌƵďƵüretim alanları Tablo 6'da verilmiştir. 
dĂďůŽϲͲSebze grubu üretim alanı (ha)


ϮϬϭϱ
mƌƺŶ'ƌƵďƵ
ůĂŶ
й
DĞǇǀĞƐŝǇĞŶĞŶůĞƌ
ϭϮ͘ϯϯϯ
ϲϵ͕ϱϭ
ĂŬůĂŐŝůůĞƌ
ϯ͘ϲϲϲ
ϮϬ͕ϲϲ
Yaprağı yenenler
ϭ͘ϱϵϭ
ϴ͕ϵϳ
zƵŵƌƵƐƵǇĞŶĞŶůĞƌ
ϭϯϴ
Ϭ͘ϳϴ
Diğer ürünler
ϭϱ
Ϭ͘Ϭϴ
'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
ϭϳ͘ϳϰϮ ϭϬϬ͘ϬϬ
II. Ürün Sebze Alanı Dahil Edilmiştir.

ϮϬϭϲ
ůĂŶ
й
ϭϭ͘Ϯϲϱ ϲϵ͕ϳϭ
ϯ͘ϭϴϯ
ϭϵ͕ϳϬ
ϭ͘ϱϱϲ
ϵ͕ϲϯ
ϭϰϬ
Ϭ͘ϴϳ
ϭϱ
Ϭ͘Ϭϵ
ϭϲ͘ϭϱϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ϭϭ͘Ϭϰϯ ϲϴ͕ϴϮ
ϯ͘Ϯϭϰ
ϮϬ͕Ϭϯ
ϭ͘ϲϮϮ
ϭϬ͕ϭϭ
ϭϱϭ
Ϭ͘ϵϰ
ϭϲ
Ϭ͘ϭϬ
ϭϲ͘Ϭϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

Sebze grubu üretim alanının %68,82ΖƐini meyvesi yenen sebzeler oluştururken bunu baklagiller,
yaprağı yenenler ve yumrusu yenenler takip etmektedir. dĂďůŽ ϳΖĚĞ ƐĞďǌĞ ƺƌƺŶůĞƌŝ ƺƌĞƚŝŵ
alanları verilmektedir. 
dĂďůŽϳͲSebze ürünleri üretim alanı (ha)


ϮϬϭϱ
mƌƺŶ
ůĂŶ
й
ŽŵĂƚĞƐ
ϳ͘Ϯϳϯ
ϰϬ͕ϵϵ
&ĂƐƵůǇĞ
ϯ͘ϬϭϮ
ϭϲ͕ϵϴ
<ĂǀƵŶͲŬĂƌƉƵǌ
ϭ͘ϴϬϮ
ϭϬ͕ϭϱ
ŝďĞƌ
ϭ͘ϴϱϮ
ϭϬ͕ϰϰ
Hıyar
ϳϱϭ
ϰ͕Ϯϯ
/ƐƉĂŶĂŬ
ϮϬϳ
ϭ͕ϭϳ
>ĂŚĂŶĂ
Ϯϴϱ
ϭ͕ϲϬ
Diğer
Ϯ͘ϱϲϭ
ϭϰ͕ϰϯ
'ĞŶĞůdŽƉůĂŵ
ϭϳ͘ϳϰϮ ϭϬϬ͘ϬϬ
//͘mƌƺŶůĂŶůĂƌĂĂŚŝůĚŝƌ͘

ϮϬϭϲ
ůĂŶ
й
ϲ͘Ϯϲϲ
ϯϴ͕ϳϴ
Ϯ͘ϲϱϵ
ϭϲ͕ϰϲ
ϭ͘ϵϭϲ
ϭϭ͕ϴϲ
ϭ͘ϳϳϴ
ϭϭ͕Ϭϭ
ϲϯϭ
ϯ͕ϵϬ
Ϯϳϲ
ϭ͕ϳϭ
Ϯϭϱ
ϭ͕ϯϯ
Ϯ͘ϰϭϴ
ϭϰ͕ϵϲ
ϭϲ͘ϭϱϵ ϭϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ϱ͘ϵϵϳ
ϯϳ͕ϯϳ
Ϯ͘ϲϴϮ
ϭϲ͕ϳϮ
ϭ͘ϴϳϮ
ϭϭ͕ϲϳ
ϭ͘ϴϯϮ
ϭϭ͕ϰϭ
ϲϱϲ
ϰ͕Ϭϵ
ϮϭϮ
ϭ͕ϯϮ
ϮϴϬ
ϭ͕ϳϱ
Ϯ͘ϱϭϱ
ϭϱ͕ϲϳ
ϭϲ͘Ϭϰϲ ϭϬϬ͘ϬϬ

Sebze ürünlerinden en fazla alan domatese ayrılmaktadır. Bunu sırasıyla ĨĂƐƵůǇĞ͕ŬĂǀƵŶͲŬĂƌƉƵǌ͕
biber ve hıyar izlemektedir.Tablo 8'de meyve grubu üretim alanları görülmektedir. 
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dĂďůŽϴͲMeyve Grubu Üretim Alanı (ha)


mƌƺŶŐƌƵďƵ
mǌƺŵƐƺŵĞǇǀĞůĞƌ
^ĞƌƚŬĂďƵŬůƵůĂƌ
Taş çekirdekliler
Yumuşak çekirdekliler
'ĞŶĞůƚŽƉůĂŵ

ϮϬϭϱ
ůĂŶ
й
ϲ͘ϰϳϲ ϰϰ͕ϰϭ
ϰ͘Ϯϰϳ Ϯϵ͕ϭϮ
Ϯ͘ϯϲϮ ϭϲ͕ϮϬ
ϭ͘ϰϵϳ ϭϬ͕Ϯϳ
ϭϰ͘ϱϴϮ ϭϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϲ
ůĂŶ
й
ϲ͘ϳϯϱ
ϰϱ͕ϯϴ
ϰ͘ϰϬϳ
Ϯϵ͕ϲϵ
Ϯ͘Ϯϯϰ
ϭϱ͕Ϭϱ
ϭ͘ϰϲϳ
ϵ͕ϴϴ
ϭϰ͘ϴϰϮ ϭϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ϱ͘ϵϴϰ
ϰϮ͕ϯϲ
ϰ͘ϱϴϲ
ϯϮ͕ϰϲ
Ϯ͘ϭϲϮ
ϭϱ͕ϯϭ
ϭ͘ϯϵϰ
ϵ͕ϴϳ
ϭϰ͘ϭϮϱ ϭϬϬ͕ϬϬ

DĞǇǀĞ ŐƌƵďƵ ƚŽƉůĂŵ ƺƌĞƚŝŵ Ăůanı 14.842 ha olup bu alanın %42,36'sını ƺǌƺŵƐƺ ŵĞǇǀĞůĞƌ͕
%32,46'sını sert kabuklular, %15,31'ini taş çekirdekliůĞƌǀĞйϵ͕ϴϳ'ini yumuşak çekirdekli meyve
alanları oluşturmaktadır. Tablo 9'da meyve ürünleri üretim alanları verilmektedir.
dĂďůŽϵͲMeyve ürünleri üretim alanı (ha)


mƌƺŶŐƌƵďƵ
Bağ
Fındık
ůŵĂ
Ğǀŝǌ
Şeftali
Vişne
<ŝƌĂǌ
ƌŵƵƚ
Diğer
'ĞŶĞůƚŽƉůĂŵ

ϮϬϭϱ
ůĂŶ
й
ϲ͘ϰϮϮ
ϰϰ͕Ϭϰ
Ϯ͘ϴϬϮ
ϭϵ͕ϮϮ
ϭ͘ϭϰϭ
ϳ͕ϴϮ
ϭ͘ϰϯϳ
ϵ͕ϴϱ
ϭ͘ϭϯϬ
ϳ͕ϳϱ
ϱϯϯ
ϯ͕ϲϲ
ϲϬϮ
ϰ͕ϭϯ
ϯϯϳ
Ϯ͕ϯϭ
ϭϳϴ
ϭ͕ϮϮ
ϭϰ͘ϱϴϮ
ϭϬϬ

ϮϬϭϲ
ůĂŶ
й
ϲ͘ϲϴϭ
ϰϱ͕Ϭϭ
Ϯ͘ϴϭϮ
ϭϴ͕ϵϱ
ϭ͘ϱϴϲ
ϭϬ͕ϲϵ
ϭ͘ϭϭϭ
ϳ͕ϰϴ
ϭ͘ϬϬϵ
ϲ͕ϴϬ
ϱϵϵ
ϰ͕Ϭϯ
ϱϮϴ
ϯ͕ϱϲ
ϯϯϳ
Ϯ͕Ϯϳ
ϭϳϵ
ϭ͕Ϯϭ
ϭϰ͘ϴϰϮ
ϭϬϬ

ϮϬϭϳ
ůĂŶ
й
ϱ͘ϵϯϴ
ϰϮ͕Ϭϰ
Ϯ͘ϴϮϮ
ϭϵ͕ϵϴ
ϭ͘Ϭϰϵ
ϳ͕ϰϯ
ϭ͘ϳϱϲ
ϭϮ͕ϰϯ
ϵϱϭ
ϲ͕ϳϯ
ϱϮϴ
ϯ͕ϳϰ
ϱϵϰ
ϰ͕Ϯϭ
ϯϮϴ
Ϯ͕ϯϮ
ϭϲϬ
ϭ͕ϭϯ
ϭϰ͘ϭϮϱ
ϭϬϬ

Meyve ürünlerinden bağ alanı ürünler içinde en fazla yer kaplamakta olup bunu fındık, ĐĞǀŝǌ͕
ĞůŵĂ͕şeftali, kirazve vişneƚĂŬŝƉĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Tablo 10'da Tokat ili bitkisel üretimde öne çıkan ürünlerin üretim miktarları görülmektedir.
Tokat ilinde üretim miktarı bakımından, şeker pancarı, domates, buğday, kuru soğan, arpa,
ƉĂƚĂƚĞƐ͕ƚĂǌĞĨĂƐƵůǇĞ, üzüm, ayçiçeği, hıyar gibi ürünler öne çıkmaktadır͘dŽŬĂƚŝůŝdƺƌŬŝǇĞƺƌĞƚŝŵ
miktarının taze ĨĂƐƵůǇĞ üretiminde %7,26'sını, kuru soğan üretiminde %6,30'unu, barbunya
üretiminde %6,06'sını, tritikale üretiminde %5,63'ünü, kuru sarımsak üretiminde %5,59'unu,
ƚƺƚƺŶ ƺƌĞƚŝŵŝŶĚĞ йϱ͕ϮϳΖƐŝŶŝ͕ ĚŽŵĂƚĞƐ ƺƌĞƚŝŵŝŶĚĞ й3,80'ini, vişne üretiminde %3,26'sını
karşılamaktadır.
dĂďůŽϭϬͲBitkisel üretimde öne çıkan ürünlerin üretim miktarları (Ton) (2016 yılı)

Ürün adı
Şekerpancarı 
ŽŵĂƚĞƐ
Buğday 
Soğan (Kuru) 
ƌƉĂ
WĂƚĂƚĞƐ
&ĂƐƵůǇĞ;dĂǌĞͿ
mǌƺŵ
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dŽŬĂƚƺƌĞƚŝŵ
miktarı
ϱϴϴ͘ϳϮϱ
ϰϳϴ͘ϴϰϯ
ϯϯϬ͘ϴϰϰ
ϭϯϯ͘ϱϳϭ
ϳϬ͘ϴϬϴ
ϲϳ͘ϵϬϮ
ϰϲ͘ϯϱϵ
ϰϮ͘ϲϮϱ

dƺƌŬŝǇĞƺƌĞƚŝŵ
miktarı
ϭϵ͘ϰϲϱ͘ϰϱϮ
ϭϮ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϭϮϬ͘ϱϴϭ
ϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϳϱϬ͘ϲϴϳ
ϲϯϴ͘ϱϯϮ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
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dŽŬĂƚͲdƺƌŬŝǇĞ;йͿ
ϯ͕ϬϮ
ϯ͕ϴϬ
ϭ͕ϲϭ
ϲ͕ϯϬ
ϭ͕Ϭϲ
ϭ͕ϰϯ
ϳ͕Ϯϲ
ϭ͕Ϭϳ
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Ayçiçeği
Hıyar
Mısır(Dane)
ůŵĂ
Şeftali 
dƌŝƚŝŬĂůĞ
<ŝƌĂǌ
Vişne
Sarımsak(kuru)
EŽŚƵƚ
ĂƌďƵŶǇĂ
Ğǀŝǌ
dƺƚƺŶ
Fındık
DĞƌĐŝŵĞŬ
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϯ͘

ϯϵ͘ϯϬϲ
ϯϬ͘ϲϯϱ
Ϯϵ͘ϳϴϰ
ϭϯ͘ϮϮϭ
ϭϮ͘ϭϱϯ
ϳϬϯϱ
ϲ͘ϰϯϱ
ϲ͘ϮϳϬ
ϲ͘ϭϬϲ
ϱ͘ϬϲϮ
ϱ͘ϯϱϱ
ϰ͘ϰϲϭ
ϯ͘ϲϴϵ
ϭ͘ϵϮϭ
ϰϭϭ

ϭ͘ϲϳϬ͘ϳϭϲ
ϭ͘ϴϭϭ͘ϲϴϭ
ϲ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϵϮϱ͘ϴϮϴ
ϲϳϰ͘ϭϯϲ
ϭϮϱ͘ϬϬϬ
ϱϵϵ͘ϲϱϬ
ϭϵϮ͘ϱϬϬ
ϭϬϵ͘ϭϲϭ
ϰϱϱ͘ϬϬϬ
ϴϴ͘ϯϲϮ
ϭϵϱ͘ϬϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ
ϰϮϬ͘ϬϬϬ
ϯϰϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͕ϯϱ
ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϰϳ
Ϭ͕ϰϱ
ϭ͕ϴϬ
ϱ͕ϲϯ
ϭ͕Ϭϳ
ϯ͕Ϯϲ
ϱ͕ϱϵ
ϭ͕ϭϭ
ϲ͕Ϭϲ
Ϯ͕Ϯϵ
ϱ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϭϮ

Organik Tarım 

dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞ 2017 yılında ϱ ŝůĕĞ ;DĞƌŬĞǌ͕ EŝŬƐĂƌ͕ ƌďĂĂ͕ dƵƌŚĂů ǀĞ ůŵƵƐͿ͕ ϰϵ ŬƂǇͲďĞůĚĞĚĞ ϱϵϰ
ďŝƚŬŝƐĞů ƺƌƺŶ üreticisi tarafından yaklaşık 15.572 ĚĂ ĂůĂŶĚĂ ϭ͘ϱϴϮ ŬŐ ŽƌŐĂŶŝŬ ƺƌĞƚŝŵ
gerçekleştirilmiştir. 55 ayrı türle organik tarım yapılmaktadır. 55 ayrı türle organik tarım
yapılmaktadır. Ayrıca; 2 üretim ve ürün işleme tesisi ve 1 hayvansal üretim (arıcılık) işletmesi
bulunmaktadır. Tokat ülke genelinde organik üretici sıralamasında 26. sıradadır. İlde Faaliyet
Gösteren Kontrol Sertifikasyon Kuruluşları CERES,KZ^Z͕h, KİWAΖdır. 
Erbaa İlçesinde; ÇATAK Programı çerçevesinde yapılan yönlendirmelerle, 3.000 dekarın üzerinde
alanda organik tarıma geçmesi sağlanmış ve bu köylerdeki üreticilerin bir araya gelerek “Birlik”
şemsiyesi altında organik tarım faaliyetlerini yürütmelerinin önü açılmıştır. Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü Genel bütçe imkanları kullanılarak gerçekleştirilen proje ile; 2017
yılında toplam 80 kişinin daha organik tarıma geçmesi sağlanmıştır.
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϰ͘

İyi Tarım Uygulamaları 

ϮϬϭϳ yılında İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapan ǀĞ ďĞůŐĞůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ϱ ƺƌĞƚŝĐŝǇĞ
ƚŽƉůam 15.378,35 TL destekleme ödemesi yapılmıştır͘ ϮϬϭϳ ƺƌĞƚŝŵ Ɛezonunda İyi Tarım
Uygulamaları prensiplerine göre ƺƌĞƚŝŵǇĂƉŵĂŬƺǌĞƌĞϱƺƌĞƚŝĐŝŶŝŶ;dƵƌŚĂůŝůĕĞƐŝϰƺƌĞƚŝĐŝ͕WĂǌĂƌ
ŝůĕĞƐŝ ϭ ƺƌĞƚŝĐŝͿ sözleşme yapmış olduğu Kontrol Sertifikasyon Kuruluşları (ORSER ͲdZͿ
tarafından gerekli işletme ve ürün kontrolleri yapılmış ve ürünler sertifikalandırılmıştır. Ƶ
ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌ428,356 dekar alanda İyi Tarım Uygulamaları prensiplerine göre üretim yapmıştır.ϮϬϭϳ
yılında bu işletmeler tarafından İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretimi yapılan ürünler dĂďůŽ
11'de verilmiştir.
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dĂďůŽϭϭͲİyi tarım uygulamaları alan ve üretim miktarı (2017 yılı)

Ürün adı

ůĂŶ
;ĚĂͿ
ϵϴ͕ϮϯϬ
ϴ͕ϴϬϱ
ϳϵ͕ϳϬϰ
ϰϱ͕ϴϯϱ
ϲϬ͕ϯϵϵ
ϭϭ͕ϵϱϯ
ϭϮϯ͕ϰϯϬ
ϰϮϴ͕ϯϱϲ

ƌƉĂ
ŝďĞƌ
ŽŵĂƚĞƐ
<ŝƌĂǌ
WĂƚĂƚĞƐ
ZĞǇŚĂŶ
mǌƺŵ
dŽƉůĂŵ
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϱ͘

dŽƉůĂŵƺƌĞƚŝŵ
;ƚŽŶͿ
ϰϴ͕ϴϬϱ
ϳϰ͕ϴϰϬ
ϭ͘ϭϵϱ͕ϱϲϬ
ϯϬ͕Ϯϱϭ
ϭϴϭ͕ϮϬϬ
ϱϵ͕ϳϱϬ
ϯϳϬ͕ϮϵϬ
ϭ͘ϵϲϬ͕ϲϵϲ

Sözleşmeli Üretim 

Sözleşmeli üretim,üretici ve yetiştiriciler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında karşılıklı çıkar
ŐƂǌĞƚŝůĞƌĞŬyazılı anlaşmalarlayürütülen tarımsal üretim şeklidir. Tokat İlinde 5 ilçede (Merkez,
ƌďĂĂ͕ WĂǌĂƌ͕ EŝŬƐĂƌ ǀĞ ŝůĞͿ ϮϬϵϰ ƺƌĞƚŝĐŝ ŝůĞ ϯϮ͘ϵϯϭ da alanda sözleşmeli üretim yöntemi
ƵǇŐƵůĂŶŵĂŬƚadır.
dĂďůŽ ϭϮ'de sözleşmeli üretim yapılan ürünler, üretici sayısı, alanı, üretim yöntemi, ürünlerin
kullanıldığı sanayi sektörü verilmiştir.
dĂďůŽϭϮͲSözleşmeli Üretim Verileri

Sözleşmeli
üretim yapılan
ƺƌƺŶůĞƌ

Ayçiçeği 
Haşhaş
WĂƚĂƚĞƐ
dƺƚƺŶ
ůŵĂ
Vişne
Şeker
Pancarı
dŽƉůĂŵ

Sözleşmeli
ƺƌĞƚŝŵ
ǇĂƉĂŶ
ƺƌĞƚŝĐŝ
sayısı
ϴϭϯ
ϯϳ
ϰ
ϭϭϰϯ
ϲ
ϯϭ
ϲϬ

ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϲ͘

Sözleşmeli üretim yapılan
ůĂŶ;ĚĂͿ
DŝŬƚĂƌ
;ƚŽŶͿ
ϭϲ͘ϴϱϲ
ϭϳϲ
ϰϱϬ
ϭϰ͘ϯϬϬ
Ϯϵϯ
Ϯϱϱ
ϲϬϭ

ϰ͘ϯϲϰ
ϭϭ͕ϰ
Ϯ͘ϭϲϬ
ϭ͘ϵϰϳ
ϯϲ͕Ϯ
ϯ
ϯ͘ϵϬϲ

mƌƺŶůĞƌŝŶ
kullanıldığı
ƐĂŶĂǇŝ
Gıda
Gıda
Gıda
^ĂŶĂǇŝ
Gıda
Gıda
Gıda

mƌĞƚŝŵ
ǇƂŶƚĞŵŝ
;ŬůĂƐŝŬ͕Žƚ͕ŝƚƵͿ
<ůĂƐŝŬ
KƌŐĂŶŝŬ
<ůĂƐŝŬ
<ůĂƐŝŬ
KƌŐĂŶŝŬ
KƌŐĂŶŝŬ
<ůĂƐŝŬ

2.094 üretici, 32.931 da alanda uygulanmaktadır.
Örtü altı Tarım 

2017 yılı Erbaa, Merkez, Pazar, Reşadiye, Niksar, dƵƌŚĂůǀĞŝůĞŝůĕĞůĞƌŝŶĚĞƚŽƉůĂŵϳŝůĕĞĚĞϭϬϬ
Ŭöy/beldede ve 704 işletmede 1049 dekar alanda örtü altı tarımı yapılmaktadır. Seralarda ilk
sırada hıyar tarımı olmak üzere sırasıyla; Tokat biberi, domates, patlıcan gibi sıcak iklim
sebzeleri ile ağırlıklı olarak marul, yeşil soğan, maydanoz, tere, roka ve dereotu gibi kışlık
sebzelerin tarımı yapılmaktadır.Türkiye seracılığında yıllık %15 olarak belirlenmiş büyüme oranı,
2017 yılında Tokat İlinde %20 düzeyine ulaşmıştır.
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϳ͘

,ĂǇǀĂŶƐĂůmƌĞƚŝŵ

dŽŬĂƚ İli hayvancılık yönünden de önemli bir potansiyele sahiptir. dĂďůŽ ϭϯΖĚĞ dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞŬŝ
hayvan varlığı verilmiştir. 
dĂďůŽϭϯͲHayvan Varlığı (Baş)

ŝŶƐŝ

Sığır
<ŽǇƵŶ
<Ğĕŝ
DĂŶĚĂ
ƚ
Diğer
'ĞŶĞůƚŽƉůĂŵ

ϮϬϭϱ

Sayı
Ϯϯϲ͘ϴϳϴ
Ϯϱϭ͘ϮϮϰ
ϱϴ͘ϭϰϳ
ϴ͘ϴϯϵ
ϵϱϲ
ϱ͘ϭϯϮ
ϱϲϭ͘ϭϳϲ

й
ϰϮ
ϰϱ
ϭϬ
Ϯ
Ϭ
ϭ
ϭϬϬ

ϮϬϭϲ

Sayı
Ϯϱϱ͘ϳϬϱ
Ϯϳϲ͘Ϭϰϯ
ϲϮ͘ϭϯϮ
ϵ͘Ϭϵϰ
ϴϳϰ
ϰ͘ϳϯϬ
ϲϬϴ͘ϱϳϴ

й
ϰϮ
ϰϱ
ϭϬ
Ϯ
Ϭ
ϭ
ϭϬϬ

ϮϬϭϳ

Sayı
Ϯϲϵ͘ϰϵϮ
Ϯϴϯ͘Ϭϵϭ
ϲϵ͘Ϭϵϳ
ϵ͘ϭϲϬ
ϴϭϵ
ϰ͘ϰϲϲ
ϲϯϲϭϮϱ

й
ϰϮ
ϰϱ
ϭϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭϬϬ

Tokat İlinde 636.125 baş hayvan bulunmaktadır. İlde 2017 yılı rakamlarına göre 269.492 ĂĚĞƚ
büyükbaş, 352.188adet küçükbaş hayvan vardır. Bu hayvanların %42'si sığır, йϰϱΖŝŬŽǇƵŶ͕йϭϭΖŝ
ŬĞĕŝ͕ йϭΖi mandadan oluşmaktadır. Sığırların % 31Ζŝ Ŭƺůƚƺƌ͕ йϰϴΖŝ Ŭƺůƚƺƌ ŵĞůĞǌ͕ йϮϭΖŝ ŝƐĞ ǇĞƌůŝ
ırklardan oluşmaktadır. Tokat İli Türkiye sığır varlığının %1.69'unu barındırmaktadır. dŽŬĂƚ
ƚŽplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de %1.05 pay almaktadır. 
ϮϬϭϳ yılı rakamlarına göre dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞ ϭϵϱ͘ϯϳϮ adet küçük evcil hayvan bulunmaktadır.
ƵŶůĂƌĚĂŶϭϳϵ͘ϲϲϱĂĚĞƚƚĂǀƵŬ͕ϰ͘ϯϲϯŚŝŶĚŝ͕ϯ͘ϲϲϭƂƌĚĞŬ͕ϳ͘ϲϴϯkazlardan oluşmakta olup, tavuk
sayısı küçüŬĞǀĐŝůŚĂǇǀĂŶůĂƌŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞйϵϮΖůŝŬďŝƌŽƌĂŶĂƐĂŚŝƉƚŝƌ͘Ayrıca, 40.739adet arı kovanı
ďƵlunmaktadır. 
İlde 32.003 büyükbaş, 4.519 küçükbaş hayvan işletmesi bulunmaktadır. 982 arıcılık işletmesi, 9
et ve et ürünleri üretim işletmesi, 76 klinik, 7 tavukçuluk işletmesi vardır. Tablo 14ΖĚĞ
hayvancılık işletme sayısı verilmiştir. 
dĂďůŽϭϰͲHayvancılık İşletme Sayısı (Adet) (2016 yılı)

Küçükbaş İşletme Sayısı
Büyükbaşİşletme Sayısı
Arıcılıkla Uğraşan Aile Sayısı
Et ve Et Ürünleri Üretim İşletmesi
<ůŝŶŝŬ
İl Depo
Kurbanlık Depo
Hayvan Pazarları 
Tavukçuluk işletmesi
dŽƉůĂŵ

ϰ͘ϱϭϵ
ϯϮ͘ϬϬϯ
ϵϴϮ
ϵ
ϳϲ
ϭ
ϭ
ϱ
ϳ
ϯϳ͘ϲϬϯ

dĂďůŽϭϱ'de 2016 yılı hayvansal üretim miktarı verilmiştir. 
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dĂďůŽϭϱͲHayvansal Üretim Miktarı (2016)

Ürün adı

^ƺƚ
Kırmızı et 
Ăů
zƵŵƵƌƚĂ
Su ürünleri (alabalık,
sazan, yayın,ƐŝƌĂǌͿ
ĂůŵƵŵƵ

mƌĞƚŝŵ
ϮϳϬ͘ϰϱϮdŽŶ
ϱ͘ϱϬϬdŽŶ
ϰϯϵdŽŶ
ϰϵ͘ϲϲϵ͘ϭϲϬĚĞƚ
Ϯϲ͘ϬϮϬdŽŶ
Ϭ͕ϬϯdŽŶ

Tokat ilinde 2016 yılı itibariyle 270.452 ton süt, 5500 ton kırmızı et, ϰϯϵƚŽŶďĂůǀĞϰϵ͘ϲϲϵ͘ϭϲϬ
ĂĚĞƚ ǇƵŵƵƌƚĂ͕ Ϯϲ͘ϬϮϬ ƚŽŶ ƐƵ ƺƌƺŶůĞƌŝ üretilmiştir. Tokat Türkiye süt üretiminin %1.46 sını,
kırmızı et üretiminin %0.46, bal üretiminin ise %0.41'ini karşılamaktadır. 
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϴ͘

Tarıma Dayalı Sanayi 

Tokat ilinde 2017 yılında 428 adet gıda üretimi yapan gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu
işletmelerin 141'i Merkez İlçede faaliyet gösterirken, bunu sayı yönünden en fazla Erbaa (77),
EŝŬƐĂƌ ;ϱϴͿ ǀĞ dƵƌŚĂů ;ϱϳ) işletmeleri izlemektedir. Tokat İlinde 2016 yılında gıda işletmeleri
ürettikleri ürünleri Hollanda, İngiltere, Almanya, KKTC, Suudi ArĂďŝƐƚĂŶ͕ /ƌĂŬ͕ ǌĞƌďĂǇĐĂŶ͕
Tacikistan ve Bosna Hersek gibi ülkelere ihraç etmiştiƌ͘ dĂďůŽ ϭϲ'de ihraç ürünleri ve miktarı
verilmiştir. 
dĂďůŽϭϲͲTarıma Dayalı Sanayi İhraç Ürünleri ve Miktarı (kg) (2016 yılı)

İhraç Ürünü
Salamura asma yaprağı
<ƺŶĞĨĞ
Kadayıf
Şarap
<ĞĕŝďŽǇŶƵǌƵWĞŬŵĞǌŝ
Kahve çekirdeği 
Küp şeker 
mǌƺŵƉĞŬŵĞǌŝ

DŝŬƚĂƌ;ŬŐͿ
Ϯϵ͘ϯϵϬ͕ϰϬ
ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϳϱϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϭϯϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϳϵ͕ϲϬ
ϭ͘ϲϳϰ͕Ϭϭ
ϭϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϬϬ

Tokat İli ihraç ürünleri arasında salamura asma yaprağı ve küp şeker ürünleriyle öne
çıkmaktadır. Bunun yanında künefe, keçiboynuzu pekmezi, şarap, üzüm pekmezi gibi ürünler ilin
katma değerini artıran ürünlerdir. 2017 yılında da KKTC'ne 23,40ton sargılı küp şeker, Almanya,
İngiltere ve JaponyaΖǇĂϭϳ͕ϯϳton şarap, ^ƵƵĚŝƌĂďŝƐƚĂŶΖĂϭϱ͕ϭϲƚŽŶƉƌĞŵŝǆ͕ǌĞƌďĂǇĐĂŶΖĂϭ͕ϯϰ
ton keçiboynuzu pekmezi ve kahve çekirdeği ihraç edilmiştir. 
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϵ͘

Tarıma Bağlı Sanayi

Tarıma girdi sağlayan tohumculuk işletmelerinin tohumculuk faaliyetleri 5553ͲϱϬϰϮ ǀĞ ϱϵϵϲ
Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatlar doğrultusunda
ǇƺƌƺƚƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘zƂŶĞƚŵĞůŝŬůĞƌĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ͕ǇĞƚŬŝůĞŶĚŝƌŵĞ͕ĚĞŶĞƚŝŵǀĞƐĞrtifikasyon işlemleri
gerçekleştirilmektedir. dĂďůŽϭϳ'de Tokat İlinde ƚŽŚƵŵͲĨŝĚĞͲĨŝĚĂŶĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶĚĞǇĞƚŬŝůĞŶĚŝƌŝůĞŶ
grup ve yetkili sayısı verilmiştir. 
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dĂďůŽϭϳͲTokat İli Tohumculuk Faaliyetleri Yetkili Sayısı (2017)

zĞƚŬŝůĞndirilen grup adı

zĞƚŬŝůŝƐayısı

Tohum Yetiştiricisi

ϵ

dŽŚƵŵmƌĞƚŝĐŝƐŝ

ϭϬ

Tohum İşleyicisi

ϯ

&ŝĚĂŶmƌĞƚŝĐŝƐŝ

ϮϬ

&ŝĚĞmƌĞƚŝĐŝƐŝ

ϯ

^ƺƐŝƚŬŝƐŝmƌĞƚŝĐŝƐŝ

ϱ

dŽŚƵŵůƵŬĂǇŝŝ

ϭϯϯ

dŽƉůĂŵ

ϭϴϯ

Tokat İlinde 9 adet tohum yetiştiricisi, 10 adet tohum üreticisi, 3 adet tohum işleyicisi, 20 adet
ĨŝĚĂŶ ƺƌĞƚŝĐŝƐŝ͕ ϯ ĂĚĞƚ ĨŝĚĞ ƺƌĞƚŝĐŝƐŝ͕ ϱ ĂĚĞƚ ƐƺƐ ďŝƚŬŝƐŝ ƺƌĞƚŝĐŝƐŝ ǀĞ ϭϯϯ ĂĚĞƚ ƚŽŚƵŵůƵŬ ďĂǇŝ
yetkilendirilmiştir. 
Tarıma girdi sağlayan işletmelerden Yem İşletmeleri, 5996 Sayılı Kanunda belirlenen genel
esaslar çerçevesinde hazırlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik,
Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik, Yem Hijyeni
Yönetmeliği ve ilgili diğer Kanun, Yönetmelik ve Talimatlar doğrultusunda faaliyetlerini
ǇƺƌƺƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Yem piyasasının denetim işlemleri GTHB tarafından yürütülmektedir. 
Yem işletmeleri, yem güvenilirliğini en yüksek düzeyde sağlamak, hayvan sağlığı ve halk sağlığını
ŬŽƌƵŵĂŬ͕ kullanıcı ve tüketicilerin yeterince bilgilendirilmesini sağlamak ve yemlerin piyasaya
arzı ve kullanımı ile ilgili şartları yerine getirmek şeklinde misyona sahiptir. 2017 yılı ilk altı aylık
dönem itibarıyla yem bayii ve yem fabrikaları sayısı Tablo 18'de verilmiştir. 
Tokat ilinde toplam 324 yem işletmesi bulunmakta olup bunun 303 adeti yem satış işletmeleri, 7
adeti yem fabrikaları, 14 adeti ise premiks satan veteriner klinikleridir. 
dĂďůŽϭϴͲTokat İli Yem İşletmeleri Sayısı

ulunduğu
zĞƌ
DĞƌŬĞǌ
ůŵƵƐ
ƌƚŽǀĂ
Başçiftlik
ƌďĂĂ
EŝŬƐĂƌ
WĂǌĂƌ
Reşadiye
^ƵůƵƐĂƌĂǇ
dƵƌŚĂů
Yeşilyurt
ŝůĞ
dŽƉůĂŵ



Yem Satış İşletmeleri
Kayıtlı

Onaylı

ϲϴ
ϭϳ
ϳ
ϭ
ϰϲ
Ϯϰ
ϭϯ
ϭϮ
ϴ
ϱϭ
ϭϬ
ϰϭ
Ϯϵϴ

ϭ




ϭ



Ϯ

ϭ
ϱ

Yem Üretim İşletmeleri
;&ĂďƌŝŬĂͿ
Kayıtlı
Onaylı
ϭ




ϭ
Ϯ


ϭ

ϭ
ϲ

ϭ











ϭ

WƌĞŵŝŬƐ
^ĂƚĂŶ
sĞƚĞƌŝŶĞƌ
<ůŝŶŝŬůĞƌŝ
ϰ



ϯ
ϭ

ϭ

ϭ

ϰ
ϭϰ

dŽƉůĂŵ
zĞŵ
İşletmesi
ϳϱ
ϭϳ
ϳ
ϭ
ϰϵ
Ϯϳ
ϭϱ
ϭϯ
ϴ
ϱϱ
ϭϬ
ϰϳ
ϯϮϰ
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϬ͘ Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yürürlüğe girmesiyle köy kalkınma kooperatifleri yasal
statülerine kavuşmuş ve bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 3476 sayılı kanununun
yürürlüğe girmesiyle de kırsal alanlarda kurulan farklı çalışma konularına sahip kooperatifler bir
ďƺƚƺŶůƺŬ içinde ele alınarak Tarımsal Kalkınma, Sulama, Su Ürünleri ve Pancar Ekicileri
Kooperatifleri olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmıştır.
Tokat ilinde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve halen tüzel kişiliği devam
eden 55 adet Tarımsal kalkınma (48’i faal 7’si münfesihϳƚĂƐĨŝǇĞĚƵƌƵŵĚĂͿ͖ϯϬĂĚĞƚ^ƵůĂŵĂ;Ϯϱ
tanesi faal 5 tanesi münfesih durumda) kooperatifi bulunmaktadır. 1 adet Su ürünleri, 1 aĚĞƚ
WĂŶĐĂƌ ŬŝĐŝůĞƌŝ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ ǀĞ ϭ adet Hayvancılık kooperatifleri birliği olmak üzere toplaŵ ϴϴ
adet Tarımsal amaçlı kooperatif mevcuttur. Bu kooperatiflerin toplam ortak sayısı 85.100 olup,
en fazla ortak sayısı olan kooperatif 78.500 ortak ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifidir. 
Ayrıca 25.01.2006 tarihinde kurulan ve halen 41 Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üye olduğu
^͘^͘Tokat 38. Bölge Hayvancılık Kooperatifleri Birliği faaliyetlerine devam etmektedir.
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϭ͘ mƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝ
5200 sayılı üretici birlikleri kanununun kabul edilmesiyle çiftçilerimizin örgütlenmesi adına
önemli bir adım atılmıştır. 5200 sayılı kanuna göre kurulmakta olan üretici birliklerinin amacı;
ƺƌĞƚŝŵŝƚĂůĞďĞŐƂƌĞƉůĂŶůĂŵĂŬ͕ƺƌƺŶŬĂůŝƚĞƐŝŶŝǇƺŬƐĞůƚŵĞŬ͕ŬĞŶĚŝmülkiyetine almamak kaydıyla
ƉĂǌĂƌĂ ŐĞĕĞƌůŝ ŶŽƌŵ ǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂ ƵǇŐƵŶ ƺƌƺŶ ƐĞǀŬ ĞƚŵĞŬ ǀĞ ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶ ƉĂǌĂƌůĂŵĂ ŐƺĐƺŶƺ
artırmaktır.Üretici Birlikleri ürün veya ürün grubu bazında asgari 16 tarımsal üretici tarafından
ŝůĕĞ ĚƺǌĞǇŝŶĚĞ ŬƵƌƵůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞ ďƵ ŬĂƉƐĂŵĚĂ ŬƵƌƵůĂŶ ǀĞ ĨĂĂůŝǇĞƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ϮϬ
Üretici Birliği ve bunlara üye 5.342 çiftçi bulunmaktadır. dĂďůŽ ϭϵΖĚĂ ƺƌĞƚŝĐŝ ďŝƌůŝŬůĞƌŝ ǀĞ ƺǇĞ
sayısı verilmiştir. 

dĂďůŽϭϵͲTokat'ta Üretici Birlikleri ve Üye Sayısı

mƌĞƚŝĐŝďŝƌůŝŬůĞƌŝ

mǇĞ
sayısı
ϭͲTokat Merkez Kanola Üreticileri Birliği 
ϮϬ
ϮͲEŝŬƐĂƌ<ĂŶŽůĂmƌĞƚŝĐŝBirliği
ϯϱ
ϯͲEŝŬƐĂƌKƌŐĂŶŝŬDĞǇǀĞmƌĞƚŝĐŝůĞƌŝBirliği ϮϭϮ
ϰͲErbaa Haşhaş Üretici. Birliği
ϭϰϵ
ϱͲƌďĂĂKƌŐĂŶŝŬdĂƌůĂŝƚŬŝůĞƌŝmƌĞƚŝĐŝůĞƌŝ
ϮϬ
Birliği
ϲͲWĂǌĂƌ^ĞďǌĞmƌĞƚŝĐŝůĞƌŝBirliği
ϭϭϵ
ϳͲTokat Merkez Sebze Üreticileri Birliği
ϭϯϯ
ϴͲTurhal Kırmızı Et Üreticileri Birliği
ϭϮϯ
ϵͲZile Kırmızı Et Üreticileri Birliği
ϳϰ
ϭϬͲTokat Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici
ϮϬ
Birliği
dŽƉůĂŵƺǇĞ
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mƌĞƚŝĐŝďŝƌůŝŬůĞƌŝ
ϭϭͲMerkez Süt Üreticileri Birliği
ϭϮͲTurhal Süt Üreticileri Birliği
ϭϯͲNiksar Süt Üreticileri Birliği
ϭϰͲPazar Süt Üreticileri Birliği
ϭϱͲErbaa Süt Üreticileri Birliği

mǇĞ
sayısı
ϰϬϯ
ϱϬϱ
ϭϬϵϬ
ϰϬϳ
ϮϭϮ

ϭϲͲReşadiye Süt Üretici. Birliği
ϭϳͲZile Süt Üreticileri Birliği
ϭϴͲAlmus Süt Üreticileri Birliği
ϭϵͲBaşçiftlik Süt Üreticileri Bir.
ϮϬͲReşadiye Bal Üreticileri Birliği

Ϯϯϵ
ϱϭϮ
ϲϳϰ
ϭϱϲ
Ϯϯϵ
ϱ͘ϯϰϮ

TOKAT İLİ
TARIM ve KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϮ͘ Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri
10/03/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı
Kanununun ilgili maddelerine istinaden (5996 Sayılı Kanun ve Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin
Kurulması ve Hizmetleri hakkında Yönetmelik) hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar
yetiştirmek için kendi aralarında teşkilatlanarak, gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt
içinde yetiştirilen ve gerekse yerli ırk hayvanların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,
verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması ve bu kayıtlara
esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması amacıyla ıslah amaçlı yetiştirici ďŝƌůŝŬůĞƌŝ
kurulmuştur. Tablo 20'deyetiştirici birlikleri ve üye sayısı verilmiştir. 

dĂďůŽϮϬͲzĞƚŝştirici Birlikleri ve Üye Sayısı

Sıra no

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

Birlik adı

Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Tokat İli Damızlık KoyunͲKeçi Yetiştiricileri Birliği
Tokat İli Manda Yetiştiricileri Birliği
dŽƉůĂŵ

mǇĞ
sayısı
 ϯϯϲ
ϲ Ϯϵ
ϯϱϬϬ

Ϯϯϱ
ϰ͘ϳϬϬ

ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϯ͘ Tarım Havzaları
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin amacı; tarım havzalarını belirlemek, sağlıklı
tarım envanteri hazırlamak, üretim planlamasına imkan sağlamak, hangi ürününün nerede ne
kadar üretilebileceğini belirlemek, çiftçinin gelirini arttırmak, geleceğeait talep projeksiyonları
yapmak, destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanmak, arz açığı olan ürünlerde
üretim artışı sağlamak, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir kullanımı sağlamaktır.
Türkiye Tarımsal Karar Destek Sistemi kapsamında 30 havzadan oluşmaktadır. Tokat ili Türkiye
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli uygulaması çerçevesinde 18 nolu Yeşilırmak
Havzası içerisinde yer almaktadır. Ancak bu proje Milli Tarım Projesi adı altında ilçe bazlı 941
havzaya dönüştürülmüştür. Desteklemesi önerilen ürünler belirlenirken Su Kısıtı ve Münavebe
(Ekim Nöbeti) gibi hususlar dikkate alınması öngörülmüştür. Tokat ilinde havza bazlı
ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƺƌƺŶůĞƌŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞǇĞƌĂůĂŶĂrpa, ayçiçeği, buğday, çavdar, dane mısır, mercimek,
ŶŽhut, yulaf, fındık, soğan, patates, tritiŬĂůĞǀĞǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝürünleri yetiştirilmektedir. 
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϰ͘ Tarımsal Desteklemeler 
10 Ekim 2016 tarih ve 29853 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No:2016/25) kapsamında destekleme ödemesinden yararlanmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğüne tarımsal danışmanlık hizmeti veren Tokat Ziraat Odası Başkanlığı, Tokat Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği ve Erbaa İlçe Müdürlüğüne Erbaa
Ziraat Odası Başkanlığı olmak üzere 5 kurum müracaat etmiş, tebliğ hükümlerine uygun
bulunan, 760 tarım işletmesine ait bilgiler Bakanlığın tarımsal danışmanlık hizmetleri veri girişŝ
sistemine girilmiştir. Yetki belgesi verilen kuruluşlarda 11 tarım danışmanı istihdam etmektedir.
Toplamda istihdam edilen danışmana 330.000,00 TL destek ödemesi yapılmıştır. 
Ayrıca Genç Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında 7.170.000,00 TL ve Küçük Aile İşletmesi
Desteği (KAİD) 30.969,30 TL tutarında destek verilmiştir. 
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dĂďůŽ Ϯϭ'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tokat İline verdiği destek türü ve
destekleme tutarı gösterilmektedir. 
dĂďůŽϮϭͲTokat İli Tarım Sektörüne sĞƌŝůĞŶĞƐƚĞŬůĞƌ;d>Ϳ;ϮϬϭϳͿ

Bakanlık Desteklemeleri

Mazot Desteği
Kimyevi Gübre Desteği
Sertifikalı Fide, Fidan Kullanım Desteği
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 
Fark Ödemesi (Yağlık Tohumlu Bitkiler)
Fark Ödemesi (Dane Mısır)
&ĂƌŬPĚĞŵĞƐŝ;,ƵďƵďĂƚǀĞĂŬůĂŐŝůͿ
dŽƉƌĂŬŶĂůŝǌŝ
Organik Tarım
İyi tarım Uygulamaları
ÇATAK(Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Prj)
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği(CMVA)
Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği (Özel Ürün)
dŽƉůĂŵďŝƚŬŝƐĞůƺƌĞƚŝŵĚĞƐƚĞŬůĞŵĞůĞƌŝ
zĞŵŝƚŬŝƐŝĞƐƚĞŬůĞŵĞůĞƌŝ
Buzağı Desteklemesi
Küçükbaş Hayvancılık Desteklemesi
Süt Teşvik Primi (Çiğ Süt Desteklemeleri)
Anaç Sığır desteklemesi
Anaç Manda Desteği
,ĂůŬůŝŶĚĞmůŬĞƐĞůDĂŶĚĂ/ƐůĂŚWƌŽũĞƐŝ
Arıcılık DestlĞƌŝ;ŬƚŝĨ<ŽůŽŶŝĞƐƚĞŬůĞƌŝͿ
^ƵmƌƺŶůĞƌŝĞƐƚĞŬůĞŵĞůĞƌŝ
Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayv. Islahı Proj. (KarayakaͲAkkaraman Irkı)
,ĂǇǀĂŶ'ĞŶ<ĂǇŶĂŬ͘<Žƌ͘WƌŽũ͘;<ĂƌĂŐƺů<ŽǇƵŶƵWƌŽũ͘Ϳ
Besilik Erkek Sığır Desteklemesi
Kıl Keçisi Irkı ıslahı projesi
Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteklemeleri
DĂůĂŬĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteklemesi
Toplam hayvancılık desteklemeleri
Bakanlık Desteklemeleri
dŽƉůĂŵŝƚŬŝƐĞůmƌĞƚŝŵĞƐƚĞŬůĞŵĞůĞƌŝ
Toplam Hayvancılık Desteklemeleri
KKYD Ekonomik Yatırımlar Verilen Hibe
KKYDP Bireysel Basınçlı Sulama yatırımları Verilen Hibe
KKYDP Toplu Basınçlı Sulama yatırımları Verilen Hibe
KKYDP Makine Ekipman Alımları sĞƌŝůĞŶ,ŝďĞ
DOKAP(Hayvancılık Yatırımları) KKÖŞM
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ϮϬϭϳ;d>Ϳ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϮ͘Ϯϯϲ͕Ϭϴ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϬϵ͘ϲϱϯ͕ϱϱ
ϭϯ͘ϭϯϬ͘ϳϰϴ͕ϲϳ
ϰϰϲ͘ϰϴϴ͕ϴϵ
ϲ͘ϵϵϯ͘ϳϮϴ͕ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϭ͘ϮϲϮ͕ϲϵ
ϭϱ͘ϯϳϴ͕ϯϱ
ϵϰϭ͘ϴϬϵ͕ϵϲ
ϰϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϮϲ͘Ϯϴϱ͕Ϭϴ
ϰϭ͘ϵϬϴ͘Ϭϵϭ͕ϰϮ
ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϱϬ͕ϴϰ
ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘Ϭϳϱ͘ϱϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϱϳ͘ϱϳϮ͕ϯϭ
Ϭ͕ϬϬ
ΎϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϭϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϮϵϬ͘ϱϮϬ͕ϬϬ
ΎϮ͘ϱϱϮ͘ϲϵϬ͕ϳϱ
ϭ͘ϭϯϰ͘ϵϭϬ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϴϵ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ΎϮϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ύϳϵϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϳϭϬ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϯϰϵ͘ϲϲϬ͕ϵϬ
ϮϬϭϳ;d>Ϳ
ϰϭ͘ϵϬϴ͘Ϭϵϭ͕ϰϮ
ϰϴ͘ϯϰϵ͘ϲϲϬ͕ϵϬ
Ϯϲϯ͘ϵϲϱ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϱϯϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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DOKAP (Bağcılık) BÜBSAŞM
İl Özel İdaresi Kaynaklı Projeler
Genel Bütçe Kaynaklı Projeler
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık,ŝǌŵĞƚĞƐƚĞŬůĞƌŝ
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
'ĞŶĕŝĨƚĕŝĚĞƐƚĞŬůĞŵĞWƌŽũĞƐŝ
Küçük Aile İşletmesi Desteği (KAİD) 

ϭ͘ϱϯϵ͘ϬϲϬ͕ϵϭ
ϴϬϵ͘ϲϳϴ͕ϭϮ
ϯ͘ϴϭϭ͘ϵϲϲ͕Ϭϵ
ϯϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϱϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϵϲϵ͕ϯϬ
dKW>D ϭϬϳ͘ϱϳϲ͘ϵϮϰ͕ϳϰ

ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϱ͘ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri 
můŬĞŵŝǌŝŶ ϰϮ ŝůŝŶĚĞ ǇƺƌƺƚƺůĞŶ /WZͲI hibe destek programından Tokat yatırımcıları da büyük
ŽƌĂŶĚĂĨĂǇĚĂlanmış ve bu program ile Tokat İline birçok işletme kazandırılmıştır. Bu dönemde
İlde, toplam 239 adet yatırım hayat bulmuş ve bu yatırımlar IPARD fonları ile desteklenmiştir.
Desteklenen projelerin toplam yatırım bedeli 140.020.062,55 TL olup yatırımcılarımıza ödenen
hibenin toplam tutarı ise 55.687.708,08 TL'dir. 
Ayrıca IPARD yatırımlar KDV vergisinden muaf olduğu için TKDK Koordinatörlüğünce
desteklenmiş bu projelere yaklaşık 17 milyon Liralık dolaylı ek bir katkı daha sağlanmıştır.
Sağlanan dolaylı ek katkı ilebirlikte düşünüldüğünde Tokat ili yatırımcılarına IPARDͲ/ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ
toplam 72.687.708,08 TL hibe desteği sağlanmış bulunmaktadır. 
İlĚĞŬŝ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ĨĂǇĚĂůanıcıları arasında 40 yaş altı faydalanıcı sayısı 83 ve kadın faydalanıcı
sayısı 29’dır. Bu dönemdeki yatırımlarla oluşturulan istihdamsayısı ise 897’diƌ͘
IPARD I kapsamında hibe desteği verilen makineͲekipmanın sayısı 11.044’dir. Ayrıca İl
<ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺğü tarafından 164 adet traktör alımı da desteklenmiştir. dĂďůŽ ϮϮΖĚĞ ƐĞŬƚƂƌůĞƌ
itibariyle sözleşme sayısı ve destek tutarları verilmiştir.
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dĂďůŽϮϮͲTokat İli TKDK Koordinatörlüğü IPARD I kapsamında Toplam Yatırım ve Destek Tutarı


ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϲ͘ Tokat Tarımının Sorunları
Tokat tarımı sorunları hemen hemen TürkiyetarımısorunlarıŝůĞďĞŶǌĞƌůŝŬŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘dŽŬĂƚ
tarımı sorunlarının çözümüne yönelik uygulanacak politikaların ülkemiz tarım politikalarında
ŐĞŶĞůĕĞƌĕĞǀĞƐŝĕŝǌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŶĂŐƂƌĞ, sorunlar genel hatlarıyla aşağıda verilmiştir. 
•

Tarım arazilerinin parçalı ve küçük oluşu

•

Tarım işletmelerinin çoğunlukla küçük işletmeler şeklinde olması

•

Tarım işletmelerinin rekabet gücünün düşük olması

•

Tarımsal örgütlenmenin yetersiz olması

•

WĂǌĂƌĂǇƂŶĞůŝŬƺƌĞƚŝŵĚĞ͕ƉĂǌĂƌůĂŵĂĚĂǀĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƐǇŽŶĚĂŬŝƐŽƌƵŶůĂƌ

•

İşleme, paketleme, depolama vb. tarımsal sanayiye yönelik tesislerin yetersizliği

•

Girdi kullanımında bilinçsizlik, denetim alanında yetersizlik (tarımsal ilaç ve gübre
ƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶŬŽŶƚƌŽůĞĚŝůĞŵemesi, aşırı kullanımı vs)

•

Çayır ve meralarda otlatmaya bağlı tahrip ve verimsizlik

•

Kapsamlı ve etkin ürün (bitkisel ve hayvansal vb.) borsalarının olmayışı

•

Sözleşmeli üretim modeline geçilememesi
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•

Tarımsal işletmelerde doğru, güncel ve izlenebilir veri tabanı yetersizliği

•

Sulama sistemlerinin yetersizliği 

•

Sanayi yatırımlarının ova arazilerine kurulma talebi

•

Kırsal alanda genç ve eğitimli nüfusun azalması

•

Tarım sektöründe yığınlaşan niteliksiz ve kalitesiz iş gücü 

•

İçme ve sulama suyu kaynaklarının yönetim etkinliğinin azalması ve kirlenmesi

•

rozyona bağlı toprak kayıpları
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭϳ͘ Tokat Tarımı Swot Analizi 

'ƺĕůƺzƂŶůĞƌ
ϭ͘

dŽŬĂƚŝůŝŶŝŶKaradeniz ile İç Anadolu bölgeleriarasında geçŝƚďƂůŐĞƐŝŝŬůŝŵŝŶĞǀĞϮϯϬŵͲϭϱϬϬ
ŵrakımları arasında tarım yapılan zengin bir üretim alanına sahip olması

Ϯ͘

İlin kalkınmada öncelikli yöreler içinde olması

ϯ͘

Doğal su kaynaklarının kara balıkçılığına elverişli olması

ϰ͘

Sebze üretiminde ülke genelinde büyük bir potansiyele sahip olması

ϱ͘

ŽŵĂƚĞƐ͕ƚƌŝƚŝĐĂůĞ͕ďĂƌďƵŶǇĂ͕ƚĂǌĞĨĂƐƵůǇĞŐŝďŝƺƌƺŶůĞƌĚĞƺůŬe üretiminde söz sahibi olması

ϲ͘

Yer altı ve yerüstü su kaynakları yönünden zengin olması

ϳ͘

Verimli büyük ovaların varlığı (Kazova, Niksar, Erbaa, Zile ve Artova ovaları)

ϴ͘

İklim ve toprak şartlarının ikinci ürün ve kışlık sebze yetiştiriciliğine imkan tanıması

ϵ͘

Ekolojik şartların ürün çeşitliliğine imkan tanıması

ϭϬ͘ Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştirmeye uygun oluşu
ϭϭ͘ Organik tarım yönünden Türkiye’nin üst bölgesi olma kapasitesi ve özelliklerine sahip
olması
ϭϮ͘ Akredite olmuş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün varlığı 
ϭϯ͘ Tarıma dayalı sanayi için hammadde potansiyelinin yüksek olması
ϭϰ͘ İlin bazı tarım ürünlerinde gen kaynağı ve üretim merkezi konumunda olması, bu ürünlerin
(kuşburnu, bağ yaprağı, madımak, domates, biber, vişne, karayaka koyunu, karagül koyunu
vs) sertifikalandırılma imkanı
ϭϱ͘ Organik hayvancılığın yaygınlaştırılmasına imkan sağlayan çayır ve meraların mevcut olması
Zayıf Yönler
ϭ͘

Tarım arazilerinin parçalı, tarım işletmelerinin çoğunlukla küçük işletmeler şeklinde olması

Ϯ͘

Tarım işletmelerinŝŶƌĞŬĂďĞƚgücünün düşük olması

ϯ͘

^ƵůĂŵa sistemlerinin yetersiz olması

ϰ͘

İşleme, paketleme, depolama vb. tarımsal sanayiye yönelik tesislerin yetersiz olması

ϱ͘

Tarımsal örgütlenme eksikliği 

ϲ͘

WĂǌĂƌĂǇƂŶĞůŝŬƺƌĞƚŝŵĚĞ͕ƉĂǌĂƌůĂŵĂĚĂǀĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƐǇŽŶĚĂŬŝƐŽƌƵŶůĂƌ
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ϳ͘

'ŝƌĚŝŬƵůůĂŶımında bilinçsizlik

ϴ͘

Çayır ve meraların zamansız otlatmaya bağlı olarak tahrip edilmesi, verimsizleşmesi ve alan
olarak yetersiz kalması

ϵ͘

Kapsamlı ve etkin ürün (bitkisel ve hayvansal vb) borsalarının olmayışı 

ϭϬ͘ Sözleşmeli üretim modeline geçilememesi
ϭϭ͘ Tarımsal işletmelerde doğru, güncel ve izlenebilir veri tabanının yetersiz oluşu
Fırsatlar
ϭ͘

KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝďƂůŐesinin il merkezine yakın oluşu

Ϯ͘

İlin 5084 sayılı Teşvik yasası kapsamına dahil oluşu, yatırım yapacak şirketlerin 5084 sayılı
Teşvik Yasası ile ilgili kanunun tüm haklarından yararlanıyor olması

ϯ͘

İlin hava alanına, demir yoluna ve duble yollara sahip oluşu 

ϰ͘

İlin kalkınmada öncelikli iller içerisinde olması 

ϱ͘

İl Özel İdaresi’nin tarımsal alandaki faaliyetlere destek vermesi

ϲ͘

İlde Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve OKGKTAİM nün varlığı 

ϳ͘

Çiftçi örgütlerinin sayısının çokluğu

ϴ͘

Süt üretim potansiyelinin fazlalığı

ϵ͘

Baraj göllerinin balıkçılık ve sulama yönünden uygun ve temiz olması

ϭϬ͘ Organik ürünlere artan talep doğrultusunda uygun organiktarım alanları potansiyeli 
ϭϭ͘ Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için uygun ekolojik ortamın olması 
ϭϮ͘ Tarım sektöründe ucuz iş gücü nüfusunun fazlalığı 
ϭϯ͘ Türkiye’de 42 ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüğünün Tokat’ta da bulunması.
ϭϰ͘ Kelkit ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve OKA'nın bölgede bulunması.
ϭϱ͘ Meyvecilik ve sebzecilik sektörünün önünün açık olması ve İlin mevcut üretim varlığı
ϭϲ͘ Tokat iline özgü endemik bitki (madımak, tokat biberi, asma yaprağı, barbunya fasulye,
bamya, kiraz ve vişne) varlığı
dĞŚĚŝƚůĞƌ
ϭ͘

Sulama sistemlerinin yetersizliği ve bu konuda bilincin oluşmaması

Ϯ͘

Sanayi yatırımlarının tarımsal önem arǌĞĚĞŶĂƌĂǌŝůĞƌĞŬƵƌƵůŵĂƚĂůĞďŝ

ϯ͘

Kırsal alandan büyük şehirlere göç nedeniyle, genç ve eğitimli nüfusun azalması

ϰ͘

Tarım sektöründe yığınlaşan niteliksiz ve kalitesiz iş gücü 

ϱ͘

Tarımda, ilaç ve kimyasal gübre tüketiminin kontrol edilememesi, aşırı kullanımı

ϲ͘

Erozyona bağlı toprak kayıpları 

ϳ͘

İçme ve sulama suyu kaynaklarının azalması ve kirlenmesi

ϴ͘

Tarım arazilerinin çok parçalılığıve tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının yükselmesine
bağlı yeniliklerin etkin bir şekilde yaygınlaştırılamaması ve üretim etkinliğinde düşme
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ϲ͘ HEDEF ANALİZİ 
WƌŽďůĞŵ1. 1. Tarım arazilerinin parçalı ve küçük oluşu
1.2. Tarım işletmelerinin çoğunlukla küçük işletmeler şeklinde olması
,ĞĚĞĨϭ͘ϭ͘Arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılması
ϭ͘Ϯ͘Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılması
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Üretici bilincinin artırılması yönünde eğitimler yapmak

Ϯ͘

Mevzuata göre uygulamaları gerçekleştirmek

ϯ͘

Toplulaştırma alanlarını tespit etmek

ϰ͘

4.Uygulama alanı etütlerini tamamlamak

ϱ͘

ϱ͘<ĂŶĂůŝǌĂƐǇŽŶƐŝƐƚĞŵŝŶŝĚƺǌĞůƚŵĞŬ

ϲ͘

İçme ve sulama sularının kalitesini artırmak

ϳ͘

Maliyetleri düşürmek 

ϴ͘

Üretim planlamasını daha etkin yapabilmek 

Şekil ϭͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ
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Problem 2. 1. Sulama sistemlerinin yetersizliği
Ϯ͘Ϯ͘İçme ve sulama suyu kaynaklarının yönetim etkinliğinin azalması ve kirlenmesi
,ĞĚĞĨϮ͘ϭ͘Su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi,dağıtılması ve kullanılması
Ϯ͘Ϯ͘Açık kanal sulama sisteminin basınçlı sisteme dönüştürülmesi 

,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Suyun açık kanallar ile taşınımı sırasında oluşan kayıpları, kaçakları ve çevrenin olumsuz
etkileri (kirletici ve buharlaşma) önlemek 

Ϯ͘

Kullanılan sulama suyu kalitesi ve miktarını muhafaza etmek 

ϯ͘

Kapalı sisteme vana ve su saati monte etmek 

ϰ͘

Sistemin işletimini ve ücretlendirmeyi adil ve kolay hale getirmek 

ϱ͘

Üreticinin istediği gün ve saatte sulama suyunu kullanma imkanı vermek 

ϲ͘

^ƵůĂŵĂǇƂŶteminin gerektirdiği basınca ek bir pompaj maliyeti olmaksızın sahip olmak

ϳ͘

Yılın tüm aylarında sulama suyuna ulaşımı kolaylaştırmak 

ϴ͘

Daha fazla alanın sulanmasını sağlamak 

Şekil ϮͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ
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WƌŽďůĞŵϯ͘ϭ͘Tarım işletmelerinin rekabet gücünün düşük olması
ϯ͘Ϯ͘WĂǌĂƌĂǇƂŶĞůŝŬƺƌĞƚŝŵĚĞ͕ƉĂǌĂƌůĂŵĂĚĂǀĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƐǇŽŶĚĂŬŝƐŽƌƵŶůĂƌ
,ĞĚĞĨ ϯ͘ϭ͘ Meyve ve sebze ticaretinin standardizasyonunu sağlayarak rekabette güç
kazandırma
ϯ͘Ϯ͘DĞǇǀĞǀĞƐĞďǌĞƚŝĐĂƌĞƚŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶkurulması
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Yaş sebze ve meyve hal kompleksi yatırımını başlatmak 

Ϯ͘

Tarım ürünlerinin standardizasyonuna ilişkin üreticiyi bilinçlendirmek 

ϯ͘

Üretilen ürünleri mevcut olan kara, demir ve hava ulaşımlı bağlantıları kurularak kargo
taşımacılığına uygun hale getirmek

ϰ͘

Soğuk hava deposu yatırımları yapmak 

ϱ͘

Ticaret rekabetini artırmak için hal kompleksini akredite etmek 

ϲ͘

İstihdama katkıda bulunmak 

Şekil ϯͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ
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WƌŽďůĞŵϰ͘Kapsamlı ve etkin ürün (bitkisel ve hayvansal vb) borsalarının olmayışı
,ĞĚĞĨ͘ϰ͘Besi hayvanı pazarlama sorunlarının giderilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Bölgenin hayvancılık pazarında Tokat İlini cazibe merkezi yapmak 

Ϯ͘

Canlı hayvan borsası oluşturmak 

ϯ͘

Borsada olması gereken hayvan barınakları, satış müzayede salonları, bilgisayar sistemli
borsa verileri, sosyal tesisleri, araç giriş çıkış dezenfeksiyon sistemleri vb. gibi sistemleri
ŬƵƌŵĂŬ

ϰ͘

İstihdam yaratarak ilin katma değerini artırmak 


Şekil ϰͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


Problem 5. 1. Büyükbaş hayvancılıkta üretim, verim ve kalitenin düşük olması 
5.2. Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması 
,ĞĚĞĨϱ͘Büyükbaş Hayvancılıkta Sürdürülebilir İşletmelerin Geliştirilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Klasik aile tipi işletmelerden modern işletmelere geçişi desteklemek 

Ϯ͘

Hayvan hijyeni, bakımı ve koruyucu tedbirler konusunda eğitim çalışmaları yapmak 

ϯ͘

Hayvanların aşılama çalışmalarını yürütmek ve koordŝŶĞĞƚŵĞŬ

ϰ͘

Buzağı ölümlerinin en sık yaşandığı yerleşim yerlerini belirlemek

ϱ͘

,ĂǇǀĂŶƂůƺŵůĞƌŝŶŝŶƂŶƺŶĞŐĞĕŵĞŬ

ϲ͘

Et ve süt üretim ve verimini artırmak
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ϳ͘

İşletmelerde karlılığı artırmak 

ϴ͘

Süt hijyeninin sağlanmasında önlemler almak 

ϵ͘

Manda yetiştiriciliği ǀĞıslahınıgeliştirmek

ϭϬ͘ Manda ürünlerinin pazarlama imkanlarını artırmak 
ϭϭ͘ DĂŶĚĂƐƺƚƺǀĞŬĂǇŵĂŬŐŝďŝƺƌƺŶůĞƌŝŽƌŐĂŶŝŬŵĂƌŬĂŚĂůŝŶĚĞĞƚŝŬĞƚůĞŵĞŬ
ϭϮ͘ Sürülerin verim ve kalitesini artırmak 
Şekil ϱͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϲ͘Küçükbaş hayvancılıkta yerli ırkların rekabet gücünün zayıf oluşu
,ĞĚĞĨϲ͘Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi 
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Irkları ıslah etmek 

Ϯ͘

KƌƚĂůĂŵĂǀĞƌŝŵŝ;Ğƚ͕Ɛƺƚ, döl verimi) artırmak 

ϯ͘

Hayvan barınaklarının geliştirilmesi ve yenilenmesine yönelik üretici eğitimleri yapmak 

ϰ͘

Soy Kütüğü Sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere sigorta desteği sağlamak 

ϱ͘

Damızlık Üretimini artırmak

ϲ͘

Yatırımlara destek vermek 

ϳ͘

Mera alanlarını artırmak 

ϴ͘

Girdi maliyetlerini düşürmek 
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Şekil ϲͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϳ͘ϭ͘Hayvancılıkta kaliteli, ucuz ve bol kaba yem ihtiyacının düzenli karşılanamaması
7.2. Çayır ve meralarda otlatmaya bağlı tahrip ve verimsizlik
,ĞĚĞĨϳ͘Çayır mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Uygun ıslah yöntemleri belirlemek 

Ϯ͘

/ƐůĂŚƉƌŽũĞůĞƌŝŶŝĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŬ

ϯ͘

Çayır mera alanlarının artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları yapmak 

ϰ͘

Orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin Meraya aktarılması sağlamak 

ϱ͘

Çayır mera alanlarının bilinçli kullanılmasını sağlamak
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Şekil ϳͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϴ. 1. Arıcılıkta yerli bal arılarının koloni gelişiminin zayıf olması
ϴ͘2. Arıcılıkta koloni başına verim düşüklüğü 
ϴ͘3. Doğal ortamın kirlenmesi 
ϴ͘4. Balın pazarlanması
,ĞĚĞĨϴ͘Arıcılığın geliştirilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Ana arı üretim işletmesi kurmak

Ϯ͘

Modern kovan yapım atölyesi kurmak 

ϯ͘

Temel petek üretim işletmesi kurmak 

ϰ͘

Bal ormanı oluşturmak 

ϱ͘

Arı ekotipini ıslah etmek

ϲ͘

Arı kolonilerinin zehirlenmesinin önlenmesi için tanıtım ve bilgilendirme yapmak

ϳ͘

Bal kalitesini artıracak tedbirler almak

ϴ͘

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanması hakkında eğitimler vermek

ϵ͘

Topçam bal markasının tanıtımını yapmak 

ϭϬ͘ Topçam balı internet satış mağazası oluşturmak 
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Şekil ϴͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϵ͘ϭ͘Bitkisel üretimde verimlilik ve etkinliğin azalması 
,ĞĚĞĨϵ͘Bitkisel üretimde verimlilik ve etkinliği artırmak 
ϭ͘

Sertifikalı tohum ve fideͲĨŝĚĂŶƺƌĞƚŝŵŝ

Ϯ͘

Örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

ϯ͘

Bağcılığın geliştirilmesi 

ϰ͘

Ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

ϱ͘

Yağlı tohumlu bitkiler yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

ϲ͘

Buğday ve nohut alanlarının verim ve kalitesinin artırılması 

,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Örtü altı alanı ve üretimini artırmak

Ϯ͘

Üretimi yıl içerisine yaymak 

ϯ͘

Bağ alanlarını artırmak

ϰ͘

dŽŬĂƚ’a özgü ürünlerde markalaşmayı sağlamak 

ϱ͘

Yöresel ürünlerin geliştirilmesi için kırsal turizm kapsamında ürün işleme ve eğitim tesisleri
kurarak markalaşmada ön plana çıkmak 

ϲ͘

Kapama ceviz tesisleri oluşturmak
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ϳ͘

Tescilli yabancı ceviz çeşitlerinin bölgeye girişlerini sağlamak

ϴ͘

Yağlı tohumlu bitkilerde kışlık ve yazlık yetiştiricilikle ikinci ürün tarımına alan açmak 

ϵ͘

DƺŶĂǀĞďĞsistemlerini iyileştirmek

ϭϬ͘ Sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak 
Şekil ϵͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϭϬ͘ϭ͘Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelinin
yeterince değerlendirilememesi 
10.2. Tıbbi ve aromatik bitkilerin miktar ve kalitesinde yaşanan sorunlar 
,ĞĚĞĨϭϬ͘Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğinin geliştirilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Sektörün istekleri doğrultusunda üretim yapmak

Ϯ͘

Ekim alanlarını artırmak 

ϯ͘

Çoğaltım materyalini üretmek

ϰ͘

Üretim tekniklerini geliştirmek 

ϱ͘

Doğal yetişen bitkilerden yararlanmayı daha üst düzeylere çıkartmak

ϲ͘

Materyal temininde kolaylık sağlamak 

ϳ͘

<ŽůĞŬƐŝǇŽŶƉĂƌƐĞůŝoluşturŵĂŬ

ϴ͘

<ŽƌƵŵĂƐĞƌĂları oluşturmak
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ϵ͘

Kaliteli ürün için kültüre alınmış ve sertifikalandırılmış çeşitleri arttırmak 

ϭϬ͘ Tanıtım ve satış alanı (pazar alanı) oluşturmak 
ϭϭ͘ Erozyon kontrolü sağlamak 
ϭϮ͘ Islah çalışmaları yapmak 
Şekil ϭϬͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϭϭ͘Tarımın çevreye zarĂƌǀĞƌĞŶĞƚŬŝůĞƌŝ
,ĞĚĞĨϭϭ͘Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeşil büyüme hedeflerini gerçekleştirmek 
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

ŬŽͲverimliliği artırmak

Ϯ͘

dĞŵŝǌƺƌĞƚŝŵǇĂƉŵĂŬ

ϯ͘

Doğal bitki besleme materyalleri elde etmek 

ϰ͘

Üretici bilincini artırmak için eğitimler düzenlemek 

ϱ͘

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını geliştirmek 

ϲ͘

KƌŐĂŶŝŬͲİyi Tarım lokasyonları ve turizm köyleri oluşturmak 

ϳ͘

Organik ve iyi tarım ürün semt pazarları oluşturmak

ϴ͘

Tüketici bilincini artırmak

ϵ͘

Organik ve iyi tarım uygulamaları pazar payını artırmak 
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ϭϬ͘ Doğal kaynakların korunması, kullanılması ve yönetilmesinde rehberlik etmek 
ϭϭ͘ Tüketilen doğal kaynakların yeniden üretimini sağlamak 
ϭϮ͘ Atıkların yerinde ve doğru toplanması, yeniden kazanımı için bilinç düzeyini artırmak 
ϭϯ͘ Mevcut bitki genetik kaynaklarının tĞŵĞůŽůĂƌĂŬĞŬŽƚŝƉůĞƌŝŶŝƚŽƉůĂŵĂŬ
ϭϰ͘ Kaynakların korunmasısürdürülebilir kullanımı ile kaynakların kullanımından doğacak
yararların paylaşımına yönelik projeleri desteklemek 
Şekil ϭϭͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϭϮ. Kırsal kadınların finansal kaynaklara erişim sorunu 
,ĞĚĞĨϭϮ͘Tarımda genç girişimci kadınların güçlendirilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Girişimcilik eğitimleri vermek 

Ϯ͘

Proje Pazarı ve yarışmalar düzenlemek 

ϯ͘

40 yaş altı kadınlara öncelik vermek 

ϰ͘

DŝŬƌŽŬƌĞdi imkanlarından haberdar etmek
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Şekil ϭϮͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϭϯ͘Girdi kullanımında bilinçsizlik, denetim alanında yetersizlik (tarımsal ilaç ve
gübre tüketiminin kontrol edilememesi, aşırı kullanımı vs)
,ĞĚĞĨ͘ϭϯ͘Yazılım Destekli Bitkisel Ürünlerin Üretim Kontrolünün Geliştirilmesi
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

Yazılım desteği ile ďayiden çıkışı yapılan ürünün kullanıcı kaydı ve parsel büyüklüğü vb
bilgilerle ilaç kullanımını takip etmek

Ϯ͘

şırı ve yanlış ŝůĂĕǀĞŐƺďƌĞkullanımının önüne geçmek

ϯ͘

Yazılım programını etkin kullanmak 

ϰ͘

Yazılım programının etkin olarak izlenebilirliğini sağlamak

ϱ͘

Üretici bilincine yönelik eğitimler vermek 


2018 - 2023


www.oka.org.tr

48

TOKAT İLİ
TARIM ve KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

Şekil ϭϯͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϭϰ͘Yöresel ürünlerin tanıtım ve tescilinin düşük olması
Tarım ve gıda ürünlerinin coğrafi işaret sayesinde katma değerinin artırılmasındaki eksiklikler 
,ĞĚĞĨ͘ϭϰ͘Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürünlerin Tanıtımı ve Tescili 
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘



Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla coğrafi işaret taşıyan ürünlerin tanıtımını
ǇĂƉŵĂŬ
Coğrafi işaret korumasının sağladığı ve sağlayabileceği ekonomik avantajlar konusunda
toplantı, sempozyum ve çalıştay yapmak 
Pazarlama olanaklarını artırmak 
İl ekonomisine katma değer yaratmak 
İlin markalaşmasını sağlamak 
zƂƌĞƐĞůƺƌƺŶůĞƌŝǀĞŬƺůƚƺƌƺŬŽƌƵŵĂŬ
Özgün ürünleri geliştirmek
ŝĨƚĕŝŐĞůŝƌůĞƌŝŶŝǇƺŬƐĞůƚŵĞŬ
Yerinde kırsal kalkınma sağlamak 
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Şekil ϭϰͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ


WƌŽďůĞŵϭϱ. Tarımda enerji tüketiminin artması 
,ĞĚĞĨϭϱ͘Biyogaz teknolojisi kullanımının yaygınlaştırılması
,ĞĚĞĨĞzƂŶĞůŝŬƌĂĕůĂƌ
ϭ͘

hǇŐƵŶŬƂǇůĞƌŝƚĞƐƉŝƚĞƚŵĞŬ

Ϯ͘

Fizibilite çalışmaları yapmak 

ϯ͘

Pilot projeler geliştirmek 

ϰ͘

Yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek (güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle,
ďŝǇŽŐĂǌǀďͿ
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Şekil ϭϱͲWƌŽďůĞŵĞzƂŶĞůŝŬ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ










ϳ͘ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik planlanmış eylemlere ilişkin tablolar oluşturulmuş ve her bir
eylemin performans göstergeleri tablolarda verilmiştir (Ŭǌ͘ϵ. Eylem PlanıͿAyrıca kurumlardan
alınan bazı genel performans göstergeleri de Tablo.23'de verilmiştir. 
dĂďůŽϮϯͲTarım ve kırsal kalkınma eylem planı performans göstergeleri
dZ/Ds</Z^><></ED
'P^dZ'/
DĞǀĐƵƚƵƌƵŵ

Toplulaştırma yapılan alan
miktarı

113 yerleşim alanında 85.476 ha
alanın arazi toplulaştırma
çalışmaları başlatılmıştır.
42 yerleşim ǇĞƌŝǀĞϮϳ͘ϮϲϳŚĂ
alanın uygulama alanı etüdü
tamamlanmıştır.
Açık kanal sulama
Yaklaşık 50.000 da alan basınçlı
sisteminin basınçlı sulama ƐƵůĂŵĂǇƂŶƚĞŵŝŝůĞ
sistemine dönüştürülmesi sulanmaktadır. 
ŶĂŬĂŶĂůůĂƌĂǀĞƌŝůĞŶϭϬ
ŵϯͬƐĂŶŝǇĞůŝŬĚĞďŝůĞƌůĞŚĂƚůĂƌ
ŵĞǀĐƵƚƚƵƌ͘



WůĂŶůĂŶĂŶŚĞĚĞĨ

İlavĞŽůĂƌĂŬϮϰ͘ϴϬϬŚĂalanın
toplulaştırma ĞƚƺĚƺyapılması
planlanmaktadır. 
dŽƉůĂŵϭϲϯ͘ϱϴϳŚĂĂůĂŶ
toplulaştırılacaktır
210.000 da alanın kapalı
sisteme alınması
planlanmaktadır. 
ŶĂŬĂŶĂůůĂƌĂǀĞƌŝůĞŶϭϬ
ŵϯͬƐĂŶŝǇĞůŝŬĚĞďŝůĞƌůĞŚĂƚůĂƌ
ŝůĞƌůĞƚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
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Canlı hayvan borsası
kurulmasına yönelik
yatırımın tamamlanması 
Buzağı ölümlerinin
ƂŶůĞŶŵĞƐŝ
Küçükbaş hayvancılıkta
verim artışı ve ıslah edilmiş
hayvan sayısı 

Çayır mera yem bitkileri
alanlarında kalite, üretim
ve verimlilik artışı
Kaliteli ana arı ıslahı
Arı ekotipi ıslah çalışmaları
ĚƺǌĞǇŝ
Modern kovan yapım
ĂƚƂůǇĞƐŝ͕ƚĞŵĞůƉĞƚĞŬ
üretim işletmesi, bal
ormanı oluşturulması
WŽůŝŶĂƐǇŽŶŝůĞďŝƚŬŝƐĞů
üretime yapılan katkı
Örtü altı alanlarındaki
değişim 
Bağ alanlarındaki değişim 

8 adet hayvan pazarı mevcut
ŽůƵƉbunların 5'i ruhsatlı 3'ü
ruhsatsızdır.
Tokat genelinde buzağı
ölümlerinin % 10 olduğu tespit
edilmiştir.
Damızlık KoçͲTeke İstasyonu
projesi kabul edilmiş ve inşaat
faaliyetine başlanmıştır. (Arazi
düzenlemesi yapılmaktadır.) 
Kaliteli kaba yem açığı % 32'dir.
Yıllık ana arı üretimi 2000 ͲϯϬϬϬ
ana arıdır. 
<ŽŶƚƌŽůƐƺǌŵĞůĞǌůĞŶŵĞƐŽŶƵĐƵ
verimsiz arılar mevcuttur.
Tokat’ta arıcılık araç gereçleri
ƺƌĞƚŝŵŝǇŽŬƚƵƌ͘

Ballı Bitki yetiştirilmemektedir.

Arılar polinasyonda
kullanılmamaktadır.

1049 da alanda örtü altı tarımı
yapılmaktadır.
2017 yılı 5.938 ha bağ alanı
ŵĞǀĐƵƚƚƵƌ͘

Ceviz üretim alanlarındaki
değişim 

2017 yılı ceviz üretim alanı 1.756
hektardır. 

Yağlı tohumlu bitkilerin
ĞŬŝŵalanlarının artırılması
'ĞŶĞƚŝŬŬĂǇŶĂŬůĂƌͬďŝǇŽͲ
çeşitliliğin muhafazası ve
değerlendirilmesi

mretim alanı toplam üretimin
%6'sını kaplamaktadır.
dŽŬĂƚ–ŵĂƐǇĂŝůůĞƌŝŶĚĞŶĚŽŵĂƚĞƐ͕
ďŝďĞƌ͕ďĂŬůĂ͕ĨĂƐƵůǇĞ͕ĚĞƌĞŽƚƵ͕ŬƵƌƵ
soğan, marul, bamya, kavun,
balkabağı, beyaz baş lahana, pırasa,
ƐĞďǌĞŐĞŶŽƚŝƉ͕ŬŝƌĂǌ͕ĞƌŝŬ͕ĞůŵĂ͕
ŵĂŚůĞƉ, vişne armut meyve
ŐĞŶŽƚŝƉůĞƌŝtoplanmıştır.
dŽŬĂƚ͕zŽǌŐĂƚ͕ŽƌƵŵŝůůĞƌŝŶĚĞŶϲϬ
ĂĚĞƚmǌƺŵtip ve çeşidi belirlenmiş
ve koruma altına alınmıştır.
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AB standartlarında tesis
yapılması ǀĞ50 kişiye istihdam
sağlanması planlanmaktadır.
Buzağı ölümlerinin %5 ilerleyen
yıllarda bu oranın %2 olarak
düşürülmesi hedeflenmektedir.
Tokat İli ve komşu illerin kaliteli
damızlık koç ve teke ihtiyaçları bu
istasyondan karşılanacak, birim
ŚĂǇǀĂŶĚĂŶĞůĚĞĞĚŝůĞŶǀĞƌŝŵĚĞ
;Ğƚ͕süt, döl verimi) artış
sağlanacaktır.
Açığı %3,5 azaltmak
planlanmaktadır. 
Yıllık 20 000 damızlık ana arı
ƺƌĞƚŝŵŝŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Bölge şartlarına uyumlu verimi
yüksek arı kolonileri
oluşturulacaktır.
Her yıl 4000 Modern Kovan ve
ϮϬϬϬϬŬŐdĞŵĞůWĞƚĞŬƺƌĞƚŝŵŝ
planlanmaktadır.
Arı Ormanı (otsu bitkiler, çalı ve
ağaçlar)kurulacaktır.
WŽůŝŶĂƐǇŽŶůĂďŝƚŬŝƐĞůƺƌĞƚŝŵĚĞ
artış, kalite ve erken hasat
sağlanacaktır.
4000 da alanda örtü altı tarımı
yapılması hedeflenmektedir.
Yıllık ortalama 150 ha artışla bağ
alanlarının ϲ͘ϴϱϬŚĂĂůĂŶĂ
çıkarılması planlanmaktadır.
Yıllık ortalama 200 ha artışla
ϯ͘ϬϬϬŚĂĂůĂŶĂçıkarılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
mƌĞƚŝŵalanının%10'a çıkarılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Kızılcık, kuşburnu genotipleri
toplanacaktır.
Asma genetik kaynakları Tokat,
ŽƌƵŵ͕ŵĂƐǇĂ͕^ŝǀĂƐ͕<ĂǇƐĞƌŝ͕
zŽǌŐĂƚŝůůĞƌŝŶĚĞďƵůƵŶĂŶǇƂƌĞƐĞů
üzüm tip ve çeşitleri toplanmaya
ve muhafaza altına alınmayĂ
ĚĞǀĂŵĞĚĞĐĞŬƚŝƌ͘
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Tıbbi ve aromatik bitkiler
üretim alanlarının
artırılması 

Sertifikalı tohum
ŬƵůůĂŶĂƌĂŬŚƵďƵďĂƚ
üretimi yapılması
Baklagil üretim alanının
artırılması 
Organik tarım ve iyi tarım
üretici sayısınıŶǀĞ
alanının artırılması 
Coğrafi işaret ve
ŐĞůĞŶĞŬƐĞůƺƌƺŶůĞƌŝŶ
tanıtımı ve tescili

ŝǇŽŐĂǌƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝ
kullanımı 



Tokat ilinde tıbbi ve aromatik
ďŝƚŬŝůĞƌŝŶƺƌĞƚŝŵŝǇŽŬĚĞŶĞĐĞŬ
kadar azdır. 


Hububat alanlarında sertifikalı
tohum kullanım oranı yaklaşık
йϴΖĚŝƌ͘

Tıbbi ve aromatik bitkilerin eŬŝŵ
alanlarının %10 artırılması
planlanmaktadır.

Sertifikalı tohum kullanım
oranlarını %30 seviyesinde
ǇƺŬƐĞůƚŵĞŬŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

mƌĞƚŝŵalanlarının йϵΖƵŶƵ
mretim alanlarını %ϭϱartırmak
kapsamaktadır.
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

ϱϳϮƺƌĞƚŝĐŝŝůĞϭϱ͘ϵϵϬĚĂ
ϭϬϬϬƺƌĞƚŝĐŝϮϭ͘ϬϬϬĚĂĂůĂŶĚĂ
alanda organik tarım ve
organik tarım yapılması ve
428,03 da alanda iyi tarım
10.000 da alanda iyi tarım
uygulamaları yapılmaktadır. uygulamaları hedeflenmektedir.

6 adet ürün tescili yapılmıştır
Tescili Yapılması Öngörülen ve
(Tokat Kebabı, Zile pekmezi,
WůĂŶůĂŶĂŶϯϭĂĚĞƚƺƌƺŶƺŶƚĞƐĐŝůŝ
EŝŬƐĂƌĐĞǀŝǌŝ͕dƵƌŚĂůyoğurtmacı, ve tanıtılması 
Erbaa narince bağ yaprağı, Zile
Tokat ilinde gerçekleştirilmesi
ŬƂŵĞƐŝͿ
ƉůĂŶůĂŶĂŶϮĂĚĞƚƚŽƉůĂntı
2017 yılı içerisinde Ankara'da 2
ϭadet geleneksel gıda
adet toplantı gerçekleştirilmiştir.  sempozyumu planlanmaktadır. 

DĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵĚĂďŝǇŽŐĂǌƚĞƐŝƐŝ
ŶĂǌϭŬƂǇĚĞƉŝůŽƚƉƌŽũĞ
ile ilgili bir proje uygulaması
ƵǇŐƵůĂŵĂsı,DŝŶŝŵƵŵϭϬϬŬt
mevcut değildir.
ŬƵƌƵůƵŐƺĐĞƐĂŚŝƉďŝǇŽŐĂǌƚĞƐŝƐŝ
kurulması͕DŝŶŝŵƵŵϯϬϬbaş
büyükbaş hayvan kapasiteli,
birleştirilmiş ahır sistemi ve
buna bağlı biyogaz elektrik
üretim tesisi oluşturmak
planlanmaktadır. 
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ϴ͘ SORUMLU KURULUŞLARͲPAYDAŞ ANALİZİ
dĂďůŽϮϰͲPaydaş Analizi

Paydaş Türü 
Birincil Paydaşlar 
İkincil Paydaşlar 

Kilit Paydaşlar 

Paydaş Adı
mƌĞƚŝĐŝůĞƌ
Kırsal Toplum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ziraat Odası
Veteriner Hekimleri Odası
^ƵůĂŵĂŝƌůŝŬůĞƌŝ
mƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝ
Yetiştirici Birlikleri 
Tarımsal Kooperatifler 
Orman İşletme Müdürlüğü
DSİ
'Km
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ
d<<
^d<
K<
K<W
İŞKUR
<K^'
İl Özel İdaresi
Ticaret Borsası
GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik eylemlerden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek
olanlar birincil paydaşlardır. Aynı zamanda birincil paydaşlar, temel yararlanıcılardır. Temel
yararlanıcılar ise hedef gruplar ve nihai yararlanıcılardır. ,ĞĚĞĨŐƌƵƉůĂƌƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŽůƵƉĞǇůĞŵůĞƌŝŶ
sonuçlarından doğrudan etkilenen grup veya varlıklardır. Nihai yararlanıcılar ise, eylemlerin
hedeflere ulaşması ile gerçekleştirilen etkiden uzun dönemde yararlananlar olup kırsal
toplumun tamamını temsil eder. 
İkincil paydaşlar,birincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılık edecek olanlardır. 
Kilit paydaşlar ise, ikincil paydaşların hizmetlerinde destek sağlayacak olan kurum ve
kuruluşlardır. 





ϵ͘ z>DW>E/
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ϭ

ǇůĞŵ
EŽ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ƌĂǌŝ
DSİ
toplulaştırma
ǀĞƚĂƌůĂŝĕŝ
geliştirme
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ
yapılması

Eylem Adı

ϵ͘ z>DW>E/
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Ͳ Tokat İlinde 8 Bölgede 113 Yerleşim alanında
uygulama alanı ilanına yönelik etüt çalışmaları
tamamlanarak 85.476 ha alanın Arazi Toplulaştırma
(6 proje) çalışmaları başlatılmıştır.

Ͳ 42 yerleşim yeri ve 27.267 ha alanın uygulama
alanı etüdü tamamlanarak Tarım Reformu Genel
Müdürlüğünce ihalesi beklenmektedir. 

Ͳ Arazi Toplulaştırmasına uygun 24.800 ha alanın
Ğƚƺƚ yapılması planlanmaktadır. Toplam 163.587 ha
alanın Arazi Toplulaştırma çalışmalarının 2023 yılına
ŬĂĚĂƌďŝƚŝƌŝůŵĞƐŝŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak 
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
KƌƚĂ
ϮϬϭϴͲ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ϮϬϮϯ
Geçit Kuşağı
Tarımsal
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
DĚ͕͘ Gıda͕
Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Tarım
ZĞĨŽƌŵƵ
'ĞŶĞů
Müdürlüğü͕
DSİ, İl Özel
İdaresi

ͲToplulaştırma
yapılan
alan miktarı

ͲTarla
içi
geliştirme
hizmetlerinin sayısı ve
alanı 
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ϮΎ

ǇůĞŵ
EŽ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş



^Ƶ
Sİ
kaynaklarının
planlı bir
şekilde
geliştirilmesi,
dağıtılması ve
kullanılması.

Açık
kanal
ƐƵůĂŵĂ
ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ
basınçlı sisteme
dönüştürülmesi


Eylem Adı



İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
GOÜ, İl Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım
ve ϮϬϮϯ
Hayvancılık
DĚ͕͘ İl Özel
İdaresi, Orta
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
Geçit Kuşağı
Tarımsal
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
DĚ͘,
DSİ,
Yeşilırmak
Havzası
^ƵůĂŵĂ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ



ͲSuyun açık kanallar ile taşınımı sırasında oluşan
kayıplar ve kaçakların yanında bir takım yerleşim
ǇĞƌůĞƌŝŶŝŶ ǀĞ ĕĞǀƌĞŶŝŶ ŽůƵŵƐƵǌ ĞƚŬŝůĞƌŝ ;ŬŝƌůĞƚŝĐŝ ǀĞ
buharlaşma) önlenerek, kullanılan sulama suyu
kalitesi ve miktarı da muhafaza edilebilmesi
düşünülmekƚĞĚŝƌ͘

ͲKapalı sisteme monte edilecek vana ve su saati ile
gerek sistemin işletimi gerekse sulama suyunun
ücretlendirmesi adil ve kolay olması, çiftçi istediği
gün ve saatte sulama suyunu kullanma imkanına ve
istediği sulama yönteminin gerektirdiği basınĐĂ ĞŬ
bir pompaj maliyeti olmaksızın sahip olması, yılın
tüm aylarında sulama suyuna ulaşımı, daha fazla
alanın sulanması planlanmaktadır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

ͲAçık
kanal
sulama
sisteminin basınçlı sulama
sistemine dönüştürülmesi 

ͲYaklaşık
210.000
da
alanın basınçlı sulama
yöntemi ile sulanması

ͲDĞǀĐƵƚ ĂŶĂ ŬĂŶĂůůĂƌĂ
ǀĞƌŝůĞŶ ϭϬ ŵϯͬƐĂŶŝǇĞůŝŬ
ĚĞďŝůĞƌůĞ
ŚĂƚůĂƌ
ŝůĞƌůĞƚŝůŵĞƐŝ

ͲYeşil
tarım/büyüme
kapsamında
sulama
yönteminin
kullanım
verimliliği

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ϯΎ

ǇůĞŵ
EŽ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş



DĞǇǀĞ
ǀĞ İl Özel
İdaresi
ƐĞďǌĞ
ƚŝĐĂƌĞƚŝŶŝŶ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƐǇ
ŽŶƵŶƵ
sağlayarak
ƌĞŬĂďĞƚƚĞŐƺĕ
kazandırma,
ŵĞǇǀĞ
ǀĞ
ƐĞďǌĞ ƚŝĐĂƌĞƚ
ŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ
kurulması 

Eylem Adı



Yaş sebze ve meyve hal kompleksi yatırımının
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu hal kompleksi
ŝůĞďŝƌůŝŬƚĞ͕

ͲTarım ürünlerinin tarladan tesise nakil, tasnif,
ƉĂŬĞƚůĞŵĞ͕
ĂŵďĂůĂũůĂŵĂ
ǀĞ
ĚĞƉŽůĂŵĂ
standardizasyonunu sağlamak 

Ͳİl Merkezi ve ilçelerde üretilen ürünleri mevcut olan
kara, demir ve hava ulaşımlı bağlantısı kurularak
kargo taşımacılığına uygun hale getiƌŵĞŬ

Ͳ,ĂůŬŽŵƉůĞŬƐŝŶŝĂŬƌĞĚŝƚĞĞƚŵĞŬ

ͲUlusal ve uluslararası ticaret rekabetinde güç
ŬĂǌĂŶŵĂŬŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ͲTKDK, meyve ve sebzelerin işlenmesine ve
ƉĂŬĞƚůĞŶŵĞƐŝŶĞ ǀĞ ĞŶ ĨĂǌůĂ ϭϬϬϬϬ ŵϯ ŬĂƉĂƐŝƚĞĚĞ
soğuk hava deposu yatırımlarına %50 oranında hibe
ǀĞƌŵĞǇĞĚĞǀĂŵĞĚĞĐĞŬƚŝƌ͘

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
İl Gıda
ϮϬϭϳͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık
DƺĚ͕͘ŝƌĂĂƚ
Odaları,
ŝƌůŝŬůĞƌ͕
K<͕
d<<͕
DĞƌŬĞǌ
^ĞďǌĞ
mƌĞƚŝĐŝůĞƌŝ
Birliği

ͲϮϬϭϳͲ2019 yılları arası
bina ve altyapı yatırımın
tamamlanması

ͲϮϬϮϬͲ2023 yılları arası
tarım ürünlerinin tarladan
ƚĞƐŝƐĞŶĂŬŝů͕ƚĂƐŶŝĨ͕
ƉĂŬĞƚůĞŵĞ͕ĂŵďĂůĂũůĂŵĂ
ǀĞĚĞƉŽůĂŵĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƐǇŽŶƵŶƵ
gerçekleştirerek hal
kompleksinin işleƌůŝŬ
kazanması 

ͲSoğuk hava deposu
sayısındaki değişim 

ͲDesteklenen Proje sayısı

ͲKullanılan hibe miktarı 
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ǇůĞŵ
EŽ

58





ϰΎ



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

dŽŬĂƚ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Eylem Adı

Besi hayvanı
ƉĂǌĂƌůĂŵĂ
sorunlarının
ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ




ͲBesi
hayvanı
yetiştiricilerinin
pazarlama
sorunlarının ortadan kaldırılması ve bölgenin
hayvancılık pazarında Tokat İliniŶ ĐĂǌŝďĞ ŵĞƌŬĞǌŝ
olması hedeflenmektedir. 

ͲBu amaçla canlı hayvan borsası oluşturulması
düşünülmektedir. 

ͲBorsada olması gereken hayvan barınakları, satış
müzayede salonları, bilgisayar sistemli borsa
verileri, sosyal tesisleri, araç giriş çıkış
ĚĞǌĞŶĨeksiyon sistemleri vb. gibi sistemlerin olduğu
AB
standartlarında
bir
tesisin
yapılması
planlanmaktadır. 

ͲBorsada yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlanması
düşünülmektedir.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
GOÜ, İl Gıda
ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık
DĚ͕͘KƌƚĂ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
Geçit Kuşağı
Tarımsal
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺDĚ͕͘
İl Özel İdaresi,
dƵƌŚĂů
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
WĂǌĂƌ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕^͘^͘
dƵƌŚĂůWĂŶĐĂƌ
ŬŝĐŝůĞƌ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ͕
Tokat Damızlık
Sığır
Yetiştiricileri
Birliği, Diğer
mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌ͘

ͲCanlı hayvan borsası
kurulmasına
yönelik
yatırımın tamamlanması 

ͲŽƌƐĂĚĂ
ϱϬ
kişinin
ŝƐƚŝŚĚĂŵĞĚŝůŵĞƐŝ
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^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

İl Gıda
Tarım ve
Hayvancılı
Ŭ
Müdürlüğ
ƺ

Eylem Adı

Büyükbaş
Hayvancılıkta
^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ
İşletmelerin
Geliştirilmesi 

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar
İl Gıda
Tarım ve
Hayvancılık
DĚ͕͘
K<W͕
K<͕d<<͕
İl Özel
İdaresi,
^ƺƚ
mƌĞƚŝĐŝůĞƌŝ
Birliği,
Damızlık
DĂŶĚĂ
Yetiştiriciler
i Birliği,
dŽŬĂƚ
Damızlık
Sığır
Yetiştiriciler
i Birliği.

Başlama
ͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

59
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Ͳ1700 işletme ve 17 bin hayvan buzağı ölümlerinin

ͲBuzağı ölümlerinin en sık yaşandığı yerleşim yerleri
ďĞůŝƌůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲBuzağı ölümlerinin
yapılacaktır. 

ͲKlasik aile tipi işletmelerden modern işletmelere
geçiş proje destekleriyle sağlanacaktır. 

Ͳ Yetiştiricilerin eğitilmesi ve koruyucu tedbirlerin
alınması ile süt sığırı işletmelerinde hastalık kaynaklı
verim kayıpları önlenerek süt hijyeninin sağlanması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Ͳİlde hayvancılık işletmelerinde sağım hijyeni, meme
bakımı ve koruyucu tedbirlere dikkat edilmemesi
nedeniyle süt sığırcılığı işletmelerinde yaygın bir
şekilde görülen mastitis, pastörella, ıbr, yanıkara,
ĞŶƚĞƌĞƚŽŬsemi'ye neden olan etmenler aşılama
çalışmaları ile ortadan kaldırılacaktır.

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

Ͳİl genelinde her yıl
yaklaşık 40.000 adet
büyükbaş sığırın
pastörella, yanıkara,
ĞŶƚĞƌĞŽŬƐĞŵŝǀĞDĂƐƚŝƚŝƐ
Hastalığından korunması

ͲYaklaşık 3 bin civarında
ŚĂǇǀĂŶƂůƺŵƺŶƺŶ
ĞŶŐĞůůĞŶŵĞƐŝ

ͲAşılananhayvan sayısı

ͲEğitilen ve kontrol
ƚĞĚďŝƌůĞƌŝƵǇŐƵůĂŶĂŶ
işletme sayısı

ͲEğitim çalışmaları ve
katılan çiftçi sayısı

ͲBuzağı Biberonu ve
Antiseptik Solusyonların
Dağıtımı


WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

TOKAT İLİ
TARIM ve KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

2018 - 2023

2018 - 2023

www.oka.org.tr

60











ͲDamızlık manda istasyonu kurulacaktır. 

ͲManda eti işleyen işletmelerin kurulması çalışmaları
ǇƺƌƺƚƺůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲDaha az doymuş yağ içeren manda etinin tüketimi
için bilinçlendirme politikaları yürütülecektir. 

ͲPǌĞůůŝŬůĞ ŵĂŶĚĂ Ɛƺƚƺ ǀĞ ŬĂǇŵĂŬ Őŝďŝ ƺƌƺŶůĞƌŝŶ
ŽƌŐĂŶŝŬŵĂƌŬĂŚĂůŝŶĚĞĞƚŝŬĞƚůĞŶerek gıda güvenliğine
uygun şekilde değer fiyatına pazar bulabilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

ͲManda yetiştiriciliğine başlayacak yatırımcılara
yönelik hayvan refahı da düşünülerek 20 baş hayvan
işletmesinin kurulması planlanmaktadır.

ͲManda yetiştiriciliği ve ıslahının geliştirilmesi ve
ŵĂŶĚĂ ƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ ƉĂǌĂƌůĂŵĂ ŝŵŬĂŶůarının
artırılması hedeflenmektedir.

ͲBöylece et ve süt üretiminin ve sürü sayısının
artırılması hedeflenmektedir. 

önlenmesi projesine dahil olacaktır. 

ͲϴͲ10 bin buzağının
işletmelerde kalması

-Damızlık manda istasyonu
ďŝŶĂǀĞaltyapı yatırımının
tamamlanması

-sĞƌŝŵůŝǀĞŬĂůŝƚĞůŝŵĂŶĚĂ
sürüsü oluşturulması
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ϲ

ǇůĞŵ
EŽ

Küçükbaş
hayvancılığın
geliştirilmesi

Eylem Adı



ͲKüçükbaş hayvancılığa yönelik yatırımlara TKDK
tarafından %40Ͳ%70 oranında hibe desteği
verilmeye devam edecektir. Destek kapsamında
hayvan ağıllarının inşası ve makine ekipman alımı
yer almaktadır.

ͲPedigri kaydı tutulmuş küçükbaş hayvanların verim
özellikleri takip edilebilecek, bu sayede Damızlık
Üretimi teşvik edilecektir. 

ͲKüçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ve Soy
Kütüğü Sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere sigorta
desteği sağlanması neticesinde, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın Damızlık Üretimi artırma
politikası desteklenecektir. 

ͲIrkların ıslah edilmesi, ortalama verimin (et,süt͕
döl verimi) artırılması, hayvan barınaklarının
geliştirilmesi ve yenilenmesine yönelik üretici
eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
İl Gıda 'Km͕
dŽŬĂƚ ϮϬϭϵͲ
Tarım ve Damızlık Koyun ϮϬϮϯ
Hayvancı <Ğĕŝ
lık Md.
Yetiştiricileri
Birliği, İl Özel
İdaresi, TKDK,
Ziraat Odası

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ͲDağıtılan damızlık sayısı

ͲÜretici eğitimleri sayısı

ͲIslah edilmiş hayvan sayısı 

Ͳ KƌƚĂůĂŵĂ ǀĞƌŝŵŝŶ ;Ğƚ͕
süt, döl verimi) artışı

ͲPedigri kaydı tutulmuş
küçükbaş
hayvanların
ǀĞƌŝŵ
ƂǌĞůůŝŬůĞƌŝŶĚĞ
değişim

ͲBarınak modernizasyonu
yapılan ağıl sayısı 

ͲDoğum
döneminde
kuzu/oğlak
kayıp
oranı/sayısı 
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ϳ

ǇůĞŵ
EŽ



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
Çayır mera ve İl
Gıda 'Km͕
KƌƚĂ ϮϬϭϴͲ
ǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝ Tarım
ve <ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ϮϬϮϯ
ƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
Hayvancılık Geçit Kuşağı
geliştirilmesi  Müdürlüğü Tarımsal
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺDĚ͘

Eylem Adı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ



ͲTokat İli hayvancılığının geliştirilmesinde çözülmesi
ŐĞƌĞŬĞŶĞŶƂŶĞŵůŝƐŽƌƵŶůĂƌĚĂŶďŝƌŝŬĂůŝƚĞůŝ͕ƵĐƵǌǀĞ
bol kaba yem ihtiyacının düzenli karşılanması
olduğu için йϱϬĚĞƐƚĞŬůŝϭϬϬƚŽŶĨiğ, 35 ton silajlık
mısır, 200 ton yonca, 20 ton korunga tohumu ve 12
ƚŽŶǇĞŵďĞǌĞůǇĞƐŝdağıtımı yapılacaktır. 

ͲÇayır mera alanlarında uygun ıslah yöntemlerinin ͲÇayır mera yem bitkileri
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶĞ ǇƂŶĞůŝŬ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ alanlarında gözlemlenecek
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
değişim 

ͲOrman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin Meraya Ͳ Çayır mera yem bitkileri
aktarılması sağlanarak, mera alanları artırılması alanlarında kalite, üretim
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ
ve verimlilik artışı 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

TOKAT İLİ
TARIM ve KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI



ϴΎ

ǇůĞŵ
EŽ

Arıcılığın
geliştirilmesi

Eylem Adı

ve

Ͳ<ĂůŝƚĞůŝana arılarla ıslah
edilmiş en az 40 bin arılı
ŬŽǀĂŶ͘

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ͲArı ekotŝƉŝıslah
çalışmalarıĚƺǌĞǇŝ
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ͲArıcılık ve arı ürünlerinin (Bal, Polen, propolis, Arı
sütü, Arı zehiri) üretimi ve pazarlanması hakkında ͲWŽůŝŶĂƐǇŽŶŝůĞďŝƚŬŝƐĞů
eğitimler
verilecek
ve
arı
yetiştiricileri üretime yapılan katkı
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůĞƌĞŬƺƌƺŶƺŶĞƉĂǌĂƌďƵůĂďŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ͲTokat’a ait Topçam bal markasının tanıtımı (Broşür͕
ďŝůďŽƌ͕. yazılı ve görsel basın) yapılması ve internet
satış mağazası oluşturulacaktıƌ͘
ͲTKDK’nın arıcılık ekipmanları, depolama tesisleri ve
bal ürünleri paketleme tesislerine %65 oranında hibe
ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝĚĞǀĂŵĞĚĞĐĞŬƚŝƌ͘

artıracak tedbirler konusunda arıcılar eğitilecek ve
katkısız doğal bal üretimi teşvik edilecektir. 

ͲĂůmƌĞƚŝŵŝŵĞǀĐƵƚϱϬϬ
ƚŽŶŽůĂŶƺƌĞƚŝŵŝŶϮϬϬϬ
ͲTokat balının kalite kriterleri araştırılarak kaliteyi tonun üzerine çıkması

zehirlenmesinin
önlenmesi
için
tanıtım
bilgilendirmenin yapılması hedeflenmektedir.

ͲFaaliyette olan Ana Arı
Üretim İşletmesi, Kovan
ͲWŽůŝŶĂƐǇŽŶ ŝůĞ ďŝƚŬŝƐĞů ƺƌĞƚŝŵĚĞ ǀĞƌŝŵ ǀĞ ŬĂůŝƚĞ
Yapım Atölyesi, Temel
artırılacaktır. 
Petek Üretim İşletmesi ve
ͲŝƌĂŝ ŵƺĐĂdele ilaçlarından arı kolonilerinin en az 1 adet Arı Ormanı. 

ͲTokat arı ekotipi ıslah edilecektir.

ͲAna arı üretim işletmesi kurulması, modern kovan
yapım atölyesi, temel petek üretim işletmesi, bal
ormanı oluşturulması hedeflenmektedir. 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
İl Gıda Tarım 'Km͕ d<<͕ ϮϬϭϴͲ
ǀĞ
Orman İşletme ϮϬϮϯ
Hayvancılık
Müdürlüğü, Arı
Müdürlüğü
Yetiştiricileri
Birliği,
Bal
mƌĞƚŝĐŝůĞƌŝ
Birliği,
Gıda
<ŽŶƚ͘
>ĂďŽƌĂƚƵǀĂƌ
DƺĚ͘


^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş
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ϵ͘ϭ͘

ǇůĞŵ
EŽ

ŝƚŬŝƐĞů
ƺƌĞƚŝŵĚĞ
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬǀĞ
etkinliği
artırmak Ͳ
Sertifikalı
ƚŽŚƵŵǀĞ
ĨŝĚĞͲĨŝĚĂŶ
kullanımının
sağlanmasıͲ

Eylem Adı



İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
İl Gıda Tarım 'Km͕ d<<͕ ϮϬϭϴͲ
ǀĞ
^d<͕
K<͕ ϮϬϮϯ
Hayvancılık
Ziraat Odası, İl
Müdürlüğü
Özel İdaresi,
KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝǌ
Geçit Kuşağı
Tarımsal
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺ DĚ͕
mƌĞƚŝĐŝ
ďŝƌůŝŬůĞƌŝ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş



ͲUygun bitki çeşitlerinin tohum, fide ve
fidanlarının sertifikalı üretimi ve kullanımını teşvik
ĞĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲDƺŶĂǀĞďĞƐŝƐƚĞŵŝĚƺǌĞůƚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲVerim ve kalite kayıplarının önüne geçilecektir.

Ͳ<ĂůŝƚĞ ŬƌŝƚĞƌůĞrini artırmak ve sanayiye yönelik
üretim yapmak için bölgeye uygun hastalıktan ari
çeşitlerin deneme ve belirlenmesi çalışmaları
ĚĞǀĂŵĞƚƚŝƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲSertifikalı tohum kullanarak özellikle buğday ve
nohut alanlarının verim ve kalitesi artırılacaktır.
Böylece nadas alanlarının daraltılması yoluna da
ŐŝĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲTKDK’nın fideͲfidan yetiştiriciliği yapmak isteyen
gerçek ve tüzel kişilere hibe desteği devam
ĞĚĞĐĞŬƚŝƌ͘

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

ͲDağıtılan
tohumͲĨŝĚĞͲ
fidan sayısı 

ͲdŽŚƵŵͲĨŝĚĞͲĨŝĚĂŶ
işletmeleri
sayısındaki
değişim

ͲSertifikalı tohum ve fideͲ
ĨŝĚĂŶŬƵůůĂŶĂƌĂŬƺƌĞƚŝŵ
yapan çiftçi sayısı 

Ͳ Sertifikalı tohum ve fideͲ
ĨŝĚĂŶ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ ƺƌĞƚŝŵ
yapılan alan 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ϵ͘Ϯ͘Ύ

ǇůĞŵ
EŽ

İl Gıda Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü

ŝƚŬŝƐĞů
ƺƌĞƚŝŵĚĞ
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬǀĞ
etkinliği
artırmak Ͳ
Örtü altı
yetiştiriciliğin
ŝŶ
geliştirilmesi



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

Eylem Adı





ͲÖrtü altı alanı ve üretimini artırmak suretiyle
açık alan üretimindeki risklerin en aza indirilmesi
düşünülmektedir. 

ͲÜretimin yıl içerisine yayılması ekonomik katma
değer yaratılması planlanmaktadır. 

ͲTKDK’nın serada Tıbbi aromatik bitki
yetiştiriciliği, fideͲfidan yetiştiriciliği veya süs
bitkisi yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve
tüzel kişilere hibe desteği deǀĂŵĞĚĞĐĞŬƚŝƌ͘

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
'Km͕ KƌƚĂ ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
Geçit Kuşağı
Tarımsal
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺDĚ͕
mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ͕
d<<

Tokat çiftçisinin eğilimi ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı başta olmak
üzere farklı kurumların
destekleme programları
ĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ͖ƂǌĞů͕ŬĂŵƵͲ
özel yatırımları ile sera
tanımlı 4000 da sera
varlığına ulaşmak.

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ϵ͘ϯ͘Ύ

ǇůĞŵ
EŽ



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş





ͲdŽŬĂƚİli bağ alanları varlığını artırmak

ͲTokat’a özgü ürünlerde markalaşmayı sağlamak 

ͲTurhal ilçesine kurulan Veli Efendi Örnek Bağı ile
bağda yer alan ürün işleme ve eğitim tesisi bir pilot
projedir. Bu tesisin verimlilik ve performansı,
bölgede diğer projelere yol gösterecektir. 

ͲTurhal İlçesi Necip köyündeki pilot tesise benzer
birimlerin Kırsal kalkınma ve Agro Turizm
kapsamında Emirseyit, Üzümören, Gökçeli,
Doğanyurt,
Bağpınar
Köyü
gibi
değişik
yerleşimlerde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
ŝƚŬŝƐĞů
İl Gıda Tarım 'Km͕ KƌƚĂ ϮϬϭϴͲ
ƺƌĞƚŝŵĚĞ
ǀĞ
ϮϬϮϯ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬǀĞ Hayvancılık
Geçit Kuşağı
etkinliği
Müdürlüğü
Tarımsal
artırmak Ͳ
Araştırma
Bağcılığın
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
geliştirilmesiͲ
DƺĚ͕ mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ,
İl
Özel İdaresi,
K<W

Eylem Adı

Ͳİle girecek aşılı asma
fidanı sayısı

ͲDağıtımı yapılan aşılı
asma fidanı sayısı

Ͳİldeki bağ alanlarının
artışı



WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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ǇůĞŵ
EŽ



ϵ͘ϱ͘



ϵ͘ϰ͘

ǇůĞŵ
EŽ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş
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ͲAyçiçeği (çerezlik ve yağlık), aspir, kanolaǀĞŬĞƚĞŶ
(yağlık) gibi yağlı tohumlu bitkilerin yetiştirilmesi 

ͲYetiştiriciliği
yapılanların
uygun
çeşitlerin
kullanılarak verimliliğinin arttırılması ve sektörün
istediği özelliklere sahip hammadde ihtiyacının
karşılanması 

ͲKışlık yetiştiricilikle ikinci ürün tarımına alan
açılması 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

Son yıllarda yerli çeşitlerden daha geç uyanan,
dolayısıyla
ilkbaharın
son
donlarından
etkilenmeyen, daha verimli olması ve geniş rakım
aralıklarına uyumluluğu dolayısıyla popülerliği
hızla artan tescilli yabancı çeşitlerin bölgemize
girişlerinin sağlanmasıyla, “Kapama Ceviz
Tesisleri”oluşturmak

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
ŝƚŬŝƐĞů
İl Gıda Tarım GOÜ, İl Özel ϮϬϭϴͲ
ƺƌĞƚŝŵĚĞ
ǀĞ
İdaresi, Orta ϮϬϮϯ
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬǀĞ Hayvancılık
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
etkinliği
Müdürlüğü
Geçit Kuşağı
artırmak Ͳ
Tarımsal
Yağlı tohumlu
Araştırma
ďŝƚŬŝůĞƌ
ŶƐƚŝƚƺƐƺDƺĚ͕
yetiştiriciliğin
TKDK, STK, İl
ŝŶ
Özel
İdare,
geliştirilmesiͲ
K<͕
PǌĞů

Eylem Adı

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
ŝƚŬŝƐĞů
İl Gıda Tarım 'Km͕
KƌƚĂ ϮϬϭϴͲ
ƺƌĞƚŝŵĚĞ
ǀĞ
ϮϬϮϯ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ǀĞƌŝŵůŝůŝŬǀĞ Hayvancılık
Geçit Kuşağı
etkinliği
Müdürlüğü
Tarımsal
artırmak Ͳ
Araştırma
Ğǀŝǌ
ŶƐƚŝƚƺƐƺ DĚ͕
yetiştiriciliğin
mƌĞƚŝĐŝ
ŝŶ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ,
İl
geliştirilmesiͲ
Özel İdaresi

Eylem Adı

ͲYağlı tohumlu bitkilerin
ekim alanlarının %10
artırılması

Ͳİkinci
ürün
tarımına
yönelik eğitim sayısı 

Ͳİkinci
ürün
tarımına
yönelik eğitimlere katılan
kişi sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

Ͳİlde ceviz üretimi yapılan
arazi miktarının artırılması 

Ͳİle giren tescilli yabancı
ceviz çeşidi miktarı 
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ǇůĞŵ
EŽ

68



ϭϬΎ



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş



ͲYörede nane, kekik, adaçayı, çörek otu, rezene,
kişniş, kimyon, reyhan, gojiberi ǀĞ ůĂǀĂŶƚĂ Őŝďŝ
bitkilerin sektörün istekleri doğrultusunda
üretiminin yapılması 
ͲTanıtım ve satış alanı (pazar alanı) oluşturulması
ͲÇoğaltım materyalinin üretilmesi, üretim
tekniklerinin geliştirilmesi
ͲKuşburnu, ıhlamur ve kapari gibi doğal yetişen
ďŝtkilerden yararlanmanın daha üst düzeylere
çıkartılması
ͲÇiftçilere yapılan proje ve çalışmalarla gereken
materyal temininde kolaylık sağlanması
ͲKoleksiyon parselinin oluşturulması
ͲTıbbi aromatik bitkilerin korumaya alındığı sera
oluşturulması 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

ͲEkim alanlarının %10
artırılması 
ͲmƌĞƚŝŵ
ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶĚĞ
sağlanacak iyileştirme 
ͲDoğal yetişen bitkilerin
kültüre alınma oranlarının
artırılması
ͲmƌĞƚŝŵ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝ͕ ƉĂǌĂƌ
durumu
konularında
verilecek eğitim sayısı 
ͲmƌĞƚŝŵ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝ͕ ƉĂǌĂƌ
durumu
konularında
verilecek eğitime katılan
çiftçi sayısı 
ͲϱϬϬ ŵϮ kapalı sera

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ



ͲKışlık kanola ve aspir üretimine uygun alanların ͲKışlık ve yazlık üretim
değerlendirilmesi 
alanlarındaki artış 

ͲYazlık keten üretiminin yapılması 

ͲAyçiçeği tarımının daha da yaygınlaştırılması

ͲEkim nöbeti sistemlerinin iyileştirilmesi konularında
çalışmalar ĚĞǀĂŵĞƚƚŝƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
Tıbbi ve
İl Gıda Tarım GOÜ, İl Özel ϮϬϭϴͲ
ĂƌŽŵĂƚŝŬ
ǀĞ
İdaresi, Orta ϮϬϮϯ
ďŝƚŬŝůĞƌ
Hayvancılık
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
yetiştiriciliğin Müdürlüğü
Geçit Kuşağı
ŝŶ
Tarımsal
geliştirilmesi 
Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺDƺĚ͕
TKDK, STK, İl
Özel
İdare,
zĞƌĞů
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ



Eylem Adı

^ĞŬƚƂƌ
Kuruluşları,
İhracatçı
Kuruluşlar,
Ziraat Odası.
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ǇůĞŵ
EŽ



ϭϭ



^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ
kalkınmayı
sağlamak, yeşil
ďƺǇƺŵĞ
ŚĞĚĞĨůĞƌŝŶŝ
gerçekleştirmek 

Eylem Adı

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

69
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Başlama
Yapılacak İşlem ve Açıklama
ͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
İl
Gıda 'Km͕d<<͕ ϮϬϭϴͲ
Ͳ"Solucan gübresi üretiminin yaygınlaştırılması
Tarım
ve ^d<͕K<͕
ϮϬϮϯ
ƉƌŽũĞƐŝΗ
ƵǇŐƵůĂŵĂǇĂ
ŐĞĕŝƌŝůĞƌĞŬ
ƚŽƉƌĂŬ
K<W͕
Hayvancılık
düzenleyici ve doğal bitki besleme materyalinin
Müdürlüğü, Ziraat Odası.
elde edilmesiyle sürdürülebilir kalkınmanın
İl Özel
KƌƚĂ
sağlanması planlanmaktadır. 
İdaresi,
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
Ͳ WƌŽũĞ͕ ŬŽͲǀĞƌŝŵůŝůŝŬ ǀĞ ƚĞŵŝǌ ƺƌĞƚŝŵ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ
^ĞƌƚŝĨŝŬĂƐǇŽŶ
Geçit Kuşağı Kuruluşları,
başlatılan projelerden birisidir. Eğitimlerle üretici
Tarımsal
bilinci artırılarak destekleƌǀĞƌŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ͕
Araştırma
ͲOrganik tarım ve iyi tarım uygulamaları
KƌƚĂ
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
geliştirilecektir. 
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
DƺĚ͘
ͲKƌŐĂŶŝŬͲİyi Tarım lokasyonları ve turizm köyleri
Geçit Kuşağı
Tarımsal
oluşturarak
üretim
yapan
işletmeler
Araştırma
yaygınlaştırılacaktır.
ŶƐƚŝƚƺƐƺ
ͲTüketiciye güvenilir, sağlıklı ve kaliteli ürünler
DƺĚ͕
sunarak
tüketici
bilincini
oluşturmak
planlanmaktadır. 
ͲAtıkların yerinde ve doğru toplanması, yeniden

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

Ͳ<Ăůŝƚeli ürün için kültüre alınmış ve
sertifikalandırılmış
çeşitlerin
arttırılması
planlanmaktadır. 
ͲTKDK’nın serada ve açık alanda Tıbbi aromatik
bitki yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel
kişilere kurulum maliyetlerinin %65’i oranında
hibe desteği ĚĞǀĂŵĞĚĞĐĞŬƚŝƌ͘

Ͳ^ŽůƵĐĂŶŐƺďƌĞƐŝŶŝ
benimseyen üretici oranı
Ͳ<ƵƌƵůĂŶŐƺďƌĞƺƌĞƚŝŵ
tesisi sayısı 
ͲDağıtılan solucan ve
solucan yemi miktarı 
Ͳ,ĞƌƺƌĞƚŝĐŝŶŝŶŽƌƚĂůĂŵĂ
ϯϬƚŽŶƐŽůƵĐĂŶŐƺďƌĞƐŝ
ƺƌĞƚŵĞƐŝ
ͲOrganik Tarım
havzalarının oluşturulması
ͲKƌŐĂŶŝŬŬƂǇůĞƌŝŶ
oluşturulması 
ͲOrganik tarım ve iyi tarım
üretici sayısını artırmak 
ͲOrganik ve iyi tarım ürün
semt pazarları oluşturmak

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

ŬƵƌƵůƵŵƵ
ͲϯϬϬ ŵϮ satış alanı ve
tanıtım
bürosunun
kurulması
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ǇůĞŵ
EŽ



ϭϮ



Tarımda genç
girişimci
kadınların
ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐ
ŝ

Eylem Adı

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
İl
Gıda 'Km͕ d<<͕ ϮϬϭϴͲ
Tarım
ve ^d<͕
K<͕ ϮϬϮϯ
Hayvancılık Ziraat Odası,
Müdürlüğü İŞKUR,
<K^'


^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş



Ͳ"Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor"
projesi Tokat İlinde başlamış olup, kırsal alanda
yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan
ϭϴͲ40 yaş genç kadınlara yönelik eğitimlere
ĚĞǀĂŵĞĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
ͲProgram ile kırsal alanda genç kadınlara yöneliŬ
sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut
istihdam olanaklarının korunması, bu sayede
kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin
artırılması,
kırsal
nüfusun
azalmasının
önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık
yaratılması planlanmaktadır. 
ͲUygulamalı Girişimcilik Eğitimleri͕Proje Pazarı ve
yarışmalar düzenlenecek etkinlikler arasındadır. 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

kazanımı için bilinç düzeyi artırılacaktır. 
Ͳ'ĞŶĞƚŝŬ ŬĂǇŶĂŬůĂƌͬďŝǇŽͲçeşitliliğin muhafazası ve
değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
ͲDĞǀĐƵƚbitki genetik kaynaklarının temel olarak
ekotipleri toplanacaktır. 
ͲKaynakların korunması sürdürülebilir kullanımı ile
kaynakların kullanımından doğacak yararların
paylaşımınaǇƂŶĞůŝŬƉƌŽũĞůĞƌĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƚŝƌ͘

ͲProje pazarı, yarışmalar
ǀďĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬĞƚŬŝŶůŝŬ
sayısı 
ͲProje pazarı, yarışmalar
ǀďĚƺǌĞŶůĞŶĞĐĞŬ
etkinliklere katılan kadın
sayısı 
ͲUygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri sayısı
ͲGirişimcilik eğitimi alan
kadın sayısı 
ͲGirişimcilik projeleri sayısı
ͲWƌŽũĞůĞƌŝŶŝƵǇŐƵůĂŵĂǇĂ
geçiren kadın sayısı 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

ͲŶƐƚŝƚƺĂƌĂǌŝůĞƌŝŶĚĞ
oluşturulmuş olan tarla
gen bankalarında ve
toplanmış olan tohum
ƂƌŶĞŬůĞƌŝŶŝƚĞŵĞů;ƵǌƵŶ
ƐƺƌĞli) ve aktif (kısa ve orta
ƐƺƌĞůŝͿŬŽůĞŬƐŝǇŽŶůĂƌ
ŚĂůŝŶĚĞƐĂŬůĂŵĂ
dolaplarında muhafaza
ĞƚŵĞŬ
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ǇůĞŵ
EŽ



ϭϰΎ



ϭϯ



^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

İl Gıda Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü

Coğrafi İşaret
ǀĞ'ĞůĞŶĞŬƐĞů
mƌƺŶůĞƌŝŶ
Tanıtımı ve
dĞƐĐŝůŝ

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
İl Gıda Tarım Ziraat Odası, ϮϬϭϴͲ
ǀĞ
ŝƌůŝŬůĞƌ͕ K<͕ ϮϬϮϯ
Hayvancılık
d<<͕'Km
Müdürlüğü

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

Eylem Adı

Yazılım
ĞƐƚĞŬůŝ
ŝƚŬŝƐĞů
mƌƺŶůĞƌŝŶ
mƌĞƚŝŵ
<ŽŶƚƌŽůƺŶƺŶ
Geliştirilmesi 

Eylem Adı

Başlama
ͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

www.oka.org.tr



ͲÜreticilere koruma sağlaması,ƉĂǌĂƌůĂŵĂ
olanaklarını arttırması ve ekonomik getiri
sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemesi
amacıyla coğrafi işaret taşıyan ürünlerin tanıtımı

ͲCoğrafi işaret korumasının sağladığı ve
sağlayabileceği ekonomik avantajlar konusunda

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar
Ziraat Odası,
ŝƌůŝŬůĞƌ͕K<͕
d<<͕'Km

ͲPestisit kullanımının azaltılmasının teşvik
edilmesi amacıyla çiftçi eğitimleri düzenlenmesi 
ͲBayiden çıkışı yapılan ürünün kullanıcı kaydı ve
parsel büyüklüğü vb bilgilerle ilaç kullanımı takip
edilerek, aşırı ve yanlış kullanımın önüne
ŐĞĕŝůŵĞƐŝ

Yapılacakİşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

ͲEtkinliğe katılan kamu
kuruluşları, özel sektör ve
üretici sayısı
ͲTescili Yapılması
PŶŐƂƌƺůĞŶǀĞWůĂŶůĂŶĂŶ
ϯϭĂĚĞƚƺƌƺŶƺŶƚĞƐĐŝůŝǀĞ
tanıtılması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

ͲKatılan üretici sayısı
ͲKullanıcı bilgilerinin yer
aldığı yazılım programının
etkin kullanılabilirliği 
ͲYazılım
programının
izlenebilirliğinin etkinliği

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

ͲTKDK’nın verdiği desteklerde, 40 yaşında altında Ͳd<<ΖŶĂƉƌŽũĞƐƵŶĂŶ
ve/veya kadın olan girişimcilere hazırladıkları kadın sayısı 
projelerde öncelik tanınmaktadır.
ͲTKDK'dan hibe desteği
alan kadın sayısı 
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ϭϱΎ

ǇůĞŵ
EŽ

ŝǇŽŐĂǌ
ƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝ
kullanımının
yaygınlaştırıl
ması 

Eylem Adı

İl Özel
İdaresi 

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

İşbirliği
Başlama
Yapılacak
ͲBitiş
Kuruluşlar
dĂƌŝŚŝ
OKA, İl Gıda
ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık Md.,
K<W
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ƺƌĞƚŝŵŝŶĞǇƂŶĞůŝŬďŝǇŽŐĂǌƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝŶŝŶ
kullanımının yaygınlaştırılması

ͲElektrik üretiminin yanı sıra, çevre sağlığına ve
daha kaliteli çiftlik gübresi elde edilmesine katkı
sağlanması

ͲhǇŐƵŶŬƂǇůĞƌŝŶƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ

ͲFizibilite çalışmalarının yapılması 

ͲPilot projelerin geliştirilmesi 



ͲHayvancılık işletmelerinde, lisanssız elektrik

Yapılacak İşlem ve Açıklama

z>D>ZͲdZ/DǀĞ</Z^><></ED

ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶǇĞƌĂůĚığı bölge bazlı bir toplantı,
sempozyum ve çalıştay yapılması

- ŶĂǌϭŬƂǇĚĞƉŝůŽƚƉƌŽũĞ
kapsamında uygulama
yapılması
- DŝŶŝŵƵŵϭϬϬŬǁŬƵƌƵůƵ
ŐƺĐĞƐĂŚŝƉďŝǇŽŐĂǌƚĞƐŝƐŝ
kurulması
- Minimum 300 baş
büyükbaş hayvan
kapasiteli, birleştirilmiş
ahır sistemi ve buna bağlı
ďŝǇŽŐĂǌĞůĞŬƚƌŝŬƺƌĞƚŝŵ
tesisi oluşturulması 
- Hazırlanan fizibilite raporu
sayısı
- Desteklenen proje sayısı
- Kullanılan hibe miktarı
-^ŝƐƚĞŵůĞƌĚĞŶĞůĚĞĞĚŝůĞŶ
toplam elektrik miktarı
;ŬtŚͿ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

ͲdŽŬĂƚŝůŝŶĚĞ
gerçekleştirilmesi
ƉůĂŶůĂŶĂŶϮadet toplantı
Ͳϭadet geleneksel gıda
ƐĞŵƉŽǌǇƵŵƵ
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ϭϬ͘ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
Türk tarım sektörü stratejik bir sektör ǀĞƌĞĞůďŝƌƐĞŬƚƂƌĚƺƌ͘ Sürdürülebilir kalkınma hedefini başarmak
ŝĕŝŶ͕ tarım sektöründe var olan sorunların çözülmesi, tarım işletmelerinin yeter gelirli işletme
büyüklüklerine ulaşması gerekmektedir.
Böyle olduğu takdirde; tarım ve kırsal kalkınmada uygulanmaya çalışılan ancak sektörün sorunlarına
takılan yeni fikirler, yeni stratejiler ve uygulamalar içeren sosyal, teknolojik ve yönetimsel inovasyon
ƐƺƌĞĐŝĚĂŚĂĞƚŬŝŶǀĞǀĞƌŝŵůŝǇƺƌƺƚƺůĞďŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘
Bu kapsamda gelecekte tarım ve kırsal kalkınmada sosyal, teknolojik ve yönetimseů ŝŶŽǀĂƐǇŽŶ
ƂƌŶĞŬůĞƌŝ
ͲÇiftlik hayvanları biyometrisi 
(hayvanların hızla tanımlanıp takip edilebilmesini sağlayan inovasyonlar) 
*Elektronik ve biyometrik kimliklendirme (Burun baskısı, DNA analizi, Retina desenleri, yüz tanıma ve
ŝƌŝƐĚĞƐĞŶůĞƌŝŐŝďŝͿ
*Hayvan ve işletme orjinine kadar izlenebilirliği 
ͲTarımda enerji ihtiyacına yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
* Güneş panelleri, yeraltı suları, rüzgar, biyogaz, biyokütle yöntemlerinden yararlanılarak üreticilerin
ŬĞŶĚŝĞŶĞƌũŝƐŝŶŝƺƌĞƚŵĞƐŝ
ͲhǇĚƵůĂƌůĂŚĂƌŝƚĂůĂŵĂ
* Üretim planlamasının daha etkin yapılması, ürünün büyüme aşamalarının izlenebilmesi, en uygun
hasat zamanının belirlenmesi 
ͲEkipman telematiği 
ΎdĞůĞŵĂƚŝŬƚĞknolojisi işletme ve alanındaki ekipmandan gelen bilgileri toplayıp yönetme 
*Çiftçilerin performansı değerlendirmesini ve sorunları uzaktan teşhis etmesini sağlama 
*Hasat verimi bilgilerine dayanarak teslimat lojistiğini verimli olarak ayarlama 
ͲAkıllıƐĞƌĂůĂƌ
*Sıcaklık sensörleri, bulut bilişim sistemi 
*Ürünlerin büyümesi için doğru sıcaklık 
*Dikey çiftçilikle daha az alandan daha fazla verime ulaşabilme 
ͲEko Köylerin oluşturulması 
Ύ^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌůŝŬŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝϱƂůĕƺƚƺŶƺ;ƐŽƐǇĂů͕ŬƺůƚƺƌĞů͕ĞŬonomik, ekolojik ve bütüncül sistem tasarımı) 
taşıma
*İzlemeve geliştirŵĞ
ΎŬŽͲköy topluluğunun biyolojik alanları içerisinde organik gıdalaryetiştirŵĞ
*Doğal ve yerel malzemelerin kullanıldığı, yerel mimari geleneklerinin uygulandığı yaşam alanları
ǇĂƌĂƚŵĂ
*Köy tabanlı yenilenebiůŝƌĞŶƚĞŐƌĞĞŶĞƌũŝƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŬƵůůĂŶŵĂ
*Ekolojik iş dünyası prensipleri (yerel yeşil iş)
ΎBiyolojik çeşitliliğive kırsal mirası koruma, teşvŝŬĞƚŵĞ
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ϭϭ͘ <zE<>Z
−

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2014. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014ͲϮϬϮϬͿ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬŬŬƉ͘ƚĂƌŝŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌͬƐƉͬhůƵƐĂůͺŬŝƌƐĂůͺŬĂůŬŝŶŵĂͺƐƚƌĂƚĞũŝƐŝйϮϬ;ϮϬϬϳͲϮϬϭϯͿ͘ƉĚĨ

−

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015. Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015ͲϮϬϭϴͿ͕ŶŬĂƌĂ͘

−

Kalkınma Bakanlığı, 2013. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2014ͲϮϬϭϴ͕ŶŬĂƌĂ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬŬŬƉ͘ƚĂƌŝŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌͬƐƉͬKŶƵŶĐƵйϮϬ<ĂůŬйϰйϭŶŵĂйϮϬWůĂŶйϰйϭ;ϮϬϭϰͲϮϬϭϴͿ͘ƉĚĨ

−

Kalkınma Bakanlığı, 2015͘Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2014Ͳ2018, Öncelikli Dönüşüm
Programları, Ankara.
ŚƚƚƉ͗ͬͬŽĚŽƉ͘ŬĂůŬŝŶŵĂ͘ŐŽǀ͘ƚƌͬĚŽŬƵŵĂŶůĂƌͬKWͺdKW>hͺ</dWͺǇĞŶŝйϮϬǇĂƉŝůĂŶйϮϬϬϰϭϮϮϬϭϱ͘ƉĚĨ

−

Kalkınma Bakanlığı, 2015. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ͘

−

Kalkınma Bakanlığı, 2016. Orta Vadeli Program 2017ͲϮϬϭϵ͕ŶŬĂƌĂ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĂůŬŝŶŵĂ͘ŐŽǀ͘ƚƌͬ>ŝƐƚƐͬzĂǇŶůĂƌͬƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐͬϳϮϮͬKƌƚĂйϮϬsĂĚĞůŝйϮϬWƌŽŐƌĂŵйϮϬ;ϮϬϭϳͲ
ϮϬϭϵͿ͘ƉĚĨ

−

TC Başbakanlık, 2016. 65. Hükümet Programı, 24 Mayıs 2016, Ankara. 

−

TEPAV, 2017. Tarım Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi Raporu Hakkında.
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞƉĂǀ͘ŽƌŐ͘ƚƌͬƚƌͬďůŽŐͬƐͬϱϴϵϰͬdĂƌŝŵн&ĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶнƚŬŝŶůĞƐƚŝƌŝůŵĞƐŝнZĂƉŽƌƵнŚĂŬŬŝŶĚĂͺ
ͺͺ

−

TKDK, 2017. TKDK Tokat İl Koordinatörlüğü Kayıtları, Tokat. 

−

Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2014. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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