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“Milli ekonominin temeli ziraatt›r. Bunun içindir ki, ziraatta
kalk›nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yay›lacak
programl› ve pratik çal›flmalar, bu maksada eriflmeyi kolaylaflt›racakt›r. Fakat, bu hayati ifli, isabetle amac›na ulaflt›rabilmek için,
ilk önce ciddi etütlere dayal› bir ziraat siyaseti tespit etmek ve
onun için de, her köylünün ve bütün vatandafllar›n, kolayca kavrayabilece¤i ve severek tatbik edebilece¤i bir ziraat rejimi kurmak
lâz›md›r.”
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Avrupa Birli¤i
Bilgi ‹letiflim Teknolojileri
Birleflmifl Milletler
Çiftçi Kay›t Sistemi
D›fl ‹liflkiler ve Avrupa Birli¤i Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤›
Do¤u Karadeniz Bölgesi Bölgesel Geliflme Plan›
Dünya Ticaret Örgütü
European and Mediterranean Plant Protection Organization - Avrupa
ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü
Food and Agriculture Organization – G›da ve Tar›m Örgütü
Güneydo¤u Anadolu Projesi
Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmalar
Good Laboratory Practice – ‹yi Laboratuar Uygulamalar›
Good Manufacturing Practice – ‹yi Üretim Uygulamalar›
Gayrisafi Yurtiçi Has›la
Güçlü Yönler – Zay›f Yönler – F›rsatlar – Tehditler Analizi
Hukuk Müflavirli¤i
AB Kat›l›m Öncesi ‹flbirli¤i K›rsal Kalk›nma Program›
International Organization for Biological Control - Uluslararas›
Biyolojik Kontrol Örgütü
‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›
Joint Research Centre – Ortak Araflt›rma Merkezi
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü
Konya Ovas› Sulama Projesi
Orta Karadeniz Bölgesel Kalk›nma Program›
World Organization for Animal Health – Dünya Hayvan Sa¤l›¤› Örgütü
Personel Genel Müdürlü¤ü
Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›
Sivil Toplum Kuruluflu
Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü
Teflkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü¤ü
Tar›msal Üretim ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü
Veteriner Bilgi Sistemi
Yay›n Dairesi Baflkanl›¤›
World Health Organization - Dünya Sa¤l›k Örgütü
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Bakan›n Mesaj›
Dünyadaki politik ve sosyo-ekonomik geliflmeler, tar›m sektöründe
etkisini çok daha çabuk göstermektedir. Tar›m sektörü, küreselleflmenin
bir sonucu olarak gittikçe artan bir
rekabet ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r.
Tar›m sektörü; stratejik, ekonomik,
sosyal ve kültürel aç›dan büyük öneme sahiptir. Sektör, geçmiflte oldu¤u
gibi populist politikalar›n uyguland›¤› bir alan de¤il, verimlili¤in ve insan
odakl› kalk›nman›n esas al›nd›¤›, iktisadi bir yaklafl›mla gelifltirilmesi gereken önemli bir sektör haline gelmifltir.
Bu geliflmeler tar›mda k›rsal kalk›nmay› gerçeklefltirecek, tar›msal geliri istikrarl› bir flekilde art›rarak hayat standard›n› yükseltecek, kaynaklar›n etkili ve verimli kullan›lmas›na olanak sa¤layacak bir tar›m politikas›n›n, uygulamaya konulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Ayn› flekilde, ekolojik dengenin korunmas›, do¤al
kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m› ve küresel ›s›nmaya karfl› etkin tedbirlerin
al›nmas› sektörün yar›nlar› için oldukça önemlidir.
Ülkemizde son y›llarda uygulamaya konulan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Sisteminin getirdi¤i stratejik yönetim anlay›fl› önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Stratejik yönetim anlay›fl› ile kamu yönetiminde kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas›, fleffafl›k ve hesap verme sorumlulu¤unun art›r›lmas›, faaliyetlerin planlanmas› hedeflenmifltir. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n 2010-2014 dönemini kapsayan Stratejik Plan›, kat›l›mc›l›¤› esas alan bu yeni yaklafl›ma göre
haz›rlanm›flt›r.
Stratejik Plan›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Kamu, Meslek ve Sivil Toplum
Kurulufllar› ile mesai arkadafllar›ma teflekkür eder, Ülkemize ve Milletimize hay›rl› olmas›n› dilerim.
Mehmet Mehdi EKER
Tar›m ve Köyiflleri Bakan›
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Müsteflar Sunuflu
Dünyada sosyal ve ekonomik
alanda meydana gelen de¤iflimler, bilim ve teknolojideki geliflmeler küreselleflme ve piyasalar›n entegrasyonunu h›zland›rm›flt›r. Politikalar›n belirlenmesinde rol oynayan Uluslararas› kurulufllar›n artan yönlendirici
etkileriyle ticaret giderek serbestleflmifl ve rekabetçi bir dünya düzenine
geçilmifltir.
Dünya nüfusunun sürekli artmas› karfl›s›nda tar›m alanlar› s›n›rl›d›r. Küresel iklim de¤iflikli¤i üretimi olumsuz etkilemekte, ülke ekonomilerindeki ilerlemeler tüketim al›flkanl›klar›yla birlikte pazar taleplerini de¤ifltirmeye devam etmektedir. Tüm bu geliflmeler tar›m›n stratejik önemini
art›rm›flt›r.
Bu nedenle sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek tar›m sektörünün oluflturulmas› ve kaynaklar›n etkin kullan›m›na imkân verecek mekanizmalar›n hayata geçirilmesi çok daha fazla önem kazanm›flt›r. Yap›lan planlama çal›flmalar›nda bunu gerçeklefltirmek amac›yla, tar›msal biliflimin gelifltirilmesi, dünyadaki tar›msal yap› ve
de¤iflikliklerin izlenmesi, elde edilen bilgi ve verilerin sektörün paylafl›m›na ve yarar›na sunulmas›, dünya tar›m piyasalar›yla olan iliflkilerin canl› ve güncel tutulmas›
ön plana ç›kar›lm›flt›r. Bununla birlikte, kurumsal kapasitenin gelifltirilmesi, g›da güvenilirli¤i, k›rsal kalk›nma, tar›m-sanayi entegrasyonu, tar›msal çevrenin korunmas›
gibi birçok konuda tar›m sektörünün güçlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Stratejik Plan, kamu yönetimi reformunun gerçeklefltirilmesi amac›yla ç›kar›lan
5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde bu yeni kurumsallaflma ve hizmet anlay›fl› esas al›narak haz›rlanm›fl, “vatandafl odakl›” kamu hizmeti kültürüne ifllerlik kazand›r›lm›flt›r.
Stratejik Plan, hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulmas›na, gelece¤e
iliflkin amaç ve hedeflerin performans göstergelerine ba¤lanmas›na, ölçme, izleme ve
de¤erlendirmelerin yap›lmas›na, tüm çal›flmalar›n raporlanmas›na, sonuçlar›n kurumun sürekli gelifliminde kullan›lmas› için gerekli revizyon tedbirlerinin zaman›nda
al›nmas›na imkan verecektir.
Plan›n haz›rlanmas›nda katk›da bulunanlara teflekkür ediyor, Ülkemize ve bütün paydafllar›m›za hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Vedat M‹RMAHMUTO⁄ULLARI
Müsteflar
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Girifl
Tar›m sektörü tarihi geliflim süreci içerisinde sosyal, kültürel ve teknik olarak
önemli birikimlere sahip olmufltur. Bu birikimlerle birlikte yenilik ve de¤iflimlere
aç›k bir tar›m sektörü, tar›m›n gelifltirilerek güçlendirilmesi aç›s›ndan oldukça
önemlidir. Bu geliflmeler kendini bafllang›çta yeterli besin ihtiyac›n› karfl›lamaya
yönelik politikalardan, tar›mda sanayi ile bütünleflmenin, g›da güvenilirli¤inin,
uluslararas› alanda rekabet gücünün ve sürdürülebilirli¤in hedeflendi¤i yeni döneme geçilmesi ile göstermifltir.
Tar›mda k›rsal kalk›nma, insan sa¤l›¤› ve çevreye duyarl›l›k, biyolojik çeflitlik
ve do¤al kaynaklar›n korunmas› ve sürdürülebilir kullan›m›, genetik kaynaklar›n
ve ekosistemlerin korunmas› ve gelifltirilmesi, enerji tar›m›n›n oluflturulmas›, küresel ›s›nma tehdidi karfl›s›nda gerekli önlemlerin al›nmas›, ihraç ürünlerinin çeflitlendirilmesi günümüzde ilk akla gelen tar›msal kamu hizmetleridir. Ayn› zamanda Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik sürecinde uyum çal›flmalar›n›n devam etti¤i bir
dönem yaflanmaktad›r.
Mustafa Kemal Atatürk, üreticinin kalk›nd›r›lmas›n› Ülkeyi kalk›nd›rman›n
en önemli arac› olarak görmüfltür. Bunu da veciz bir flekilde “Milli ekonominin temeli ziraatt›r” ve “Türkiye’nin sahibi ve hakiki efendisi, hakiki müstahsil olan
köylüdür” sözleriyle ifade etmifltir.
Ülke kaynaklar›n›n etkili ve verimli kullan›lmas›, belirlenen tar›m politikalar›n›n baflar›s› Bakanl›¤›n Kurumsal Kapasitesi’nin güçlendirilmesine ba¤l›d›r.
“5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” bu kapasitenin güçlendirilmesine imkan vermektedir. Kamu ‹dareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje baz›nda kaynak
tahsislerini; stratejik planlar›na, y›ll›k amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayand›rmak zorundad›r. Bu çerçevede Kamu ‹darelerinin stratejik planlama sürecine iliflkin takvimin tespitine yönelik usul ve esaslar›n belirlenmesi amac›yla ç›kar›lan Yönetmelik uyar›nca bafllat›lan çal›flmalar sonucu Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n 2010-2014 Stratejik Plan› haz›rlanm›flt›r.
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Stratejik Plan çal›flmalar›nda, Bakanl›¤›m›z›n tarihçesi, yasal yükümlülükleri, kurumsal yap›s›, mali durumu ve sektörü etkileyen ve yönlendiren bütün çal›flmalar dikkate al›nm›flt›r. Haz›rl›k süresince Bakanl›k çal›flanlar›, üreticiler, tüketiciler baflta olmak üzere bütün paydafllar›n beklenti ve önerileri dikkate al›nm›flt›r. Genifl kat›l›ml› çal›flmalarla oluflturulan misyon ve vizyon do¤rultusunda,
stratejik amaç ve hedefler tespit edilmifltir.
Stratejik Plan›n taraflar›n ortak katk› ve kat›l›m› ile gerçekçi bir yaklafl›mla
haz›rlanm›fl olmas›, ölçülebilirlik sayesinde hedeflerde meydana gelen sapmalara
karfl› gerekli revizyon önlemlerinin al›nabilmesi gibi bir çok etken Plan›n baflar›
oran›n› yükseltecektir.
Plan›n belirlenen alanlarda baflar›ya ulaflmas›nda e¤itimli ve bilinçli bir tar›m
sektörü, güçlü mali yap›, nitelikli insan kaynaklar› da etkili olacakt›r. Bu imkan›
art›racak gerekli tar›msal kültürün gelifltirilmesi ve uygulama araçlar›n›n hayata
14

geçirilmesi de önem verilmesi gereken etkenlerdendir.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Stratejik Planlama Ekibi olarak bizler, Plan›n;
kaynaklar›n Ülke yarar›na en öncelikli alanlarda kullan›lmas›n› sa¤layaca¤›na ve
gelecekte Türkiye tar›m›n› güçlendirece¤ine inan›yoruz.
Plan›n Ülkemize, Bakanl›¤›m›za ve sektörümüze yararl› ve hay›rl› olmas›n›
dileriz.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
Stratejik Planlama Ekibi

Misyonu

muz

Tar›msal ve ekolojik kaynaklar›n sürdürülebilir
kullan›m›n› sa¤lamak,
K›rsal alanda yaflam standard›n› yükseltmek,
Ülkemiz ve dünya pazarlar›n›n ihtiyac› olan
güvenilir g›daya ve kaliteli tar›m ürünlerine
eriflebilirli¤i sa¤lamak.

Vi zyonu

muz

K›rsal alanlarla beraber kentlerde de etkin…
Paydafllar›n ve tüketicilerin her an ulaflabilece¤i
kadar yak›n…
Tar›m›n her sorununa çözüm üretebilecek kadar
uzman…
Kurumsal ve idari dönüflümünü tamamlam›fl
yetkin bir kurum olmak.

Temel ‹lke ve De¤erlerimiz

Paradokslar ve
Tar›m›n
Yeni Paradigmas›

Son yüz y›ld›r insanl›k, artan nüfusu beslemek için “modern” olarak tan›mlad›¤›
metotlar› benimsemifl, do¤ay› kendi ihtiyaçlar› çerçevesinde dönüfltürme çabas›nda
büyük bir baflar› kazanm›flt›r. Bu baflar› tar›mda verimlili¤i artt›rm›fl ve geliflmifl ülkeler
kendi insanlar›n›n beslenme ihtiyac›n› gidermifltir. Ancak bu mücadele salt tar›m odakl› olmad›¤›ndan, bu ülkelerin sanayi ve hizmet sektöründeki büyüklükleri ile k›yasland›¤›nda tar›msal üretimleri, nispi olarak azalm›fl ve toplam ulusal GSY‹H'lar›n›n yüzde
2'lerine kadar gerilemifltir. Bu durum tar›m›n birinci paradoksunu do¤urmufltur. Tar›msal üretimleri sanayi ve hizmet üretimlerinden daha yüksek olan ülkelerin vatandafllar› açl›k tehdidiyle daha fazla yüz yüzedir. Tar›m sektöründe çal›flanlar›n›n gelirleri ise
çok daha düflüktür.
Tar›msal geliflme, sanayi ve hizmet sektörlerinde geliflme olmadan, ülkeler
için tek bafl›na refah sa¤layacak güce sahip de¤ildir. Tar›msal gelirlerin toplam
gelirler içerisindeki paylar›n›n azalmas› veya tar›msal istihdam›n toplam istihdam içerisindeki pay›n›n azalmas› bir gösterge de¤il, bir sonuçtur. Di¤er sektörlerdeki geliflim sonucunda ortaya ç›kan yeni istihdam imkânlar› ile birlikte tar›msal üretimde geliflmifl teknoloji kullan›m› ve mekanizasyon uygulamalar› gibi nedenler iki çarp›c› sonucu ortaya ç›karm›flt›r: Birincisi tar›mdaki istihdam›n azalmas›; ikincisi ise toplam istihdam›n artmas›d›r. Sonuçta, tar›msal istihdam›n
toplam istihdam içindeki pay› azalmaktad›r.
Tar›m sektörünün GSY‹H içindeki pay›n›n azalmas› ise tar›msal üretimde ve
toplam üretim de¤erinde mutlak art›fllar sa¤lanmas›na ra¤men di¤er sektörlerdeki nispi art›fl oranlar›n›n daha yüksek olmas› ile ilgilidir.
Do¤aya meydan okuma ve do¤ay› yenmedeki büyük baflar›s› sonunda, do¤an›n
yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalan insanl›k ikinci "paradoksu" yaflamaktad›r. Bu
paradoks, bir yandan büyük insan kitlelerini beslemek için do¤adan alabilece¤inin en
fazlas›n› almak ve bu sebeple her türlü modern teknikleri kullanmak, di¤er yandan bu
tekniklere karfl› direnemeyen do¤an›n yok olmas› sonucu insanl›¤›n kendini besleyecek tek kayna¤› kaybetme tehlikesidir. Tüm fertlerin yeteri kadar g›daya ulaflabilmesi
için, tar›msal ürünler bol ve ucuz olarak üretilebilmelidir. Ancak; bu durumda kullan›lan metotlar›n do¤ay› tüketti¤i iddias› söz konusudur. Di¤er yandan, do¤ay› korumak
için uyulmas› gerekenler yap›ld›¤›nda ise tar›msal üretim k›smen azalmakta ve fiyatlar
yükselmektedir.
Günümüzde, dünyada ço¤unlu¤u k›rsalda yaflayan ve tar›mla u¤raflan açl›k s›n›r›nda 850 milyonun üzerinde insan›n olmas›na ra¤men, flehirlerde yaflayan yüksek gelir gruplar›n›n tüketim al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesi sonucu tüm sektörlerde oldu¤u gibi
g›da sektöründe de ürün farkl›l›klar› gündemdedir. fiehirleflme, asl›nda ülkelerin sanayileflme ve hizmet sektörlerindeki büyümelerinin bir iflaretiyken pek çok sorunu da birlikte büyütmüfl, tar›m sektöründe de radikal de¤iflimlere neden olmufltur. fiehirleflme
insanlar›n g›da ediniminden saklamaya, beklentisinden tüketimine kadar pek çok aflamada g›da al›flkanl›klar›n› tamamen de¤ifltirmifl, sonuçta tar›m›n kapsam› k›rsaldan
flehirlere do¤ru genifllemifltir.

21

G›dada tüketim al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesine ba¤l› olarak, tüketim miktarlar›, tüketim zamanlar› ve bu zamanlara ba¤l› olarak tüketim biçimi ile tüketilen
ürün çeflitleri h›zla de¤iflim göstermektedir. Bir yandan h›zl› ve haz›r g›da talebi
yüksek bir ivmeyle artmakta, di¤er yandan sofra kültürünün yerini tüketilen ürünün çeflitlili¤i ile kapatma arzusu yükselmektedir.
Evde yemek tüketimi azalmakta, bunun yerine d›flar›da yemek tüketimi artmaktad›r. Tüketime haz›r raf ürünleri, haz›r yemek firmalar›, evlere servis, dondurulmufl g›dalar g›da tüketiminin de¤iflen di¤er boyutudur. Bununla birlikte,
gerek miktar ve gerekse lezzet farkl›l›klar›n› tatmin edecek ürünler çeflitlenmektedir. Yine sadece doymak, beslenmek ve lezzet için ya da doymak ama beslenmemek için g›da tüketimleri h›zla biçim de¤ifltirmektedir.
G›dada "çok çeflitlili¤e" olan talep, tar›mda katma de¤eri yüksek ürünler üretme f›rsatlar›n› do¤urmufl ve bu durum tüketiciden bafllayan talebin topra¤a ve üretim sistemlerine kadar bir dizi de¤iflimi de beraberinde getirmifltir. Topraktan tüketiciye do¤ru
akan ve "arz›n talebi karfl›lamas›" denklemi, tüketiciden topra¤a do¤ru akan "talebin
arz› biçimlendirmesi" denklemine dönüflmüfltür.
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Bundan yüz y›l önce yüksek kalori önemliyken bugün düflük kalorili ürünler h›zla
yayg›nlaflmaktad›r. Sonuçta; g›da sektöründe de di¤erlerinde oldu¤u gibi tüketici e¤ilimlerine göre öncelik belirleyen üretim anlay›fl› hâkim olmaya bafllam›flt›r. fiehirleflmenin yol açt›¤› veya de¤iflen flehir hayat›n›n zorlad›¤› bu tip tüketim al›flkanl›klar›n›n
do¤urdu¤u di¤er bir sonuç ise g›dan›n bilinçsiz üretim, sunum ve tüketiminden kaynaklanan sa¤l›k sorunlar›d›r. Bu durum g›da güvenilirli¤i kavram›n› do¤urmufltur.
Binlerce y›ll›k g›da temin ve tüketim al›flkanl›klar›n›n h›zla de¤ifliyor olmas› g›dan›n riskli bir konum almas›n› sa¤lam›flt›r. Zira k›rsalda yaflayan insan tüketti¤i g›dan›n
ya bizzat üreticisiydi ya da üreticisini bilirdi. Mevsimlik tüketir ya da kadim usullerle
ürünlerini saklard›. Çeflit azd› ve her birinin yüzy›llar içerisinde z›mni ve hemen herkesçe bilinen standartlar› vard›. Ancak flehirde binlerce çeflit ürün mevsim fark› gözetmeksizin ve modern usullerde korunarak tüketiciye ulaflt›r›lmaktad›r ve tüketicilerin
pek çok ürün için risk tafl›y›p tafl›mad›¤›n› kontrol flanslar› bulunmamaktad›r. Bu durum g›dan›n sistematik biçimde güvenilirli¤inin sa¤lanmas› ve bunun sürekli izleme ve
denetimlerle sürdürülmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Bu sistematik güvenilirlik,
g›dan›n topraktan/denizden/a¤açtan sofraya izlenebilirli¤inin sa¤lanmas› ile mümkündür.
Sonuçta; tar›msal üretim ve g›da tüketimi iç içe geçmifl iki kavram olarak, tar›m sektörünün bir bütün içinde alg›lanmas› gerekti¤ini çok net ortaya koymufltur. Öyle ki; g›da güvenli¤inden g›da güvenilirli¤ine, enerjiden sanayi girdisine,
gen çeflitlili¤inin korunmas›ndan sürdürülebilirli¤e kadar uzanan çizgi, tar›msal
girdiden tüketime kadar olan süreçte her noktan›n yönetilmesini zorunlu k›lmaktad›r. "Tar›m›n Yeni Paradigmas›" olarak adland›rd›¤›m›z bu durum; g›da güvenli¤inden g›da güvenilirli¤ine uzanan çizgide g›da sektörünün tar›mla bütünleflmesidir.

Ancak tar›m; g›dan›n d›fl›nda ilaç, enerji, tekstil gibi daha pek çok sektörün de girdilerini sa¤layan bir sektördür. Do¤ay› koruyarak ekonomik ve herkesin ulaflabildi¤i
ürünleri sa¤lamak ve sürdürülebilirlik için co¤rafik özelliklerden kaynaklanan biyolojik
çeflitlik gibi ülke zenginliklerinin korunmas› ve gelifltirilmesi zorunludur.
Tar›m›n önemi k›rsalda artmakta; ancak flehirlerdeki önemi çok daha büyük bir ivmeyle artmaktad›r. Tar›m kavram› bugün, üretici ya da köylü ifadelerinin içine s›¤amayacak kadar nitel ve nicel olarak büyümüfltür. Yine tar›msal kalk›nma, göç, fakir ve ezilen köylü tan›mlamalar›yla gündeme gelen sosyal nitelendirmelerle aç›klanamayacak
kadar derinleflmifltir. Sonuçta; tar›m kavram› siyasi veya sosyal bir de¤er olmaktan çok
stratejik bir konumdad›r.
Dünya art›k küresel bir bürokrasiye sahiptir. AB, BM, DTÖ, FAO vb. organizasyonlar dünya ölçekli tar›m kavramlar›n› kullanmaktad›rlar. Tar›m, sadece toprakta ve pazardaki süreçler ve araçlarla yönetilemez. Ayn› zamanda bu küresel
bürokrasinin de yak›ndan izlenilerek kontrol edilmesi ve etkin kat›l›m sa¤lanarak
büyük küresel örgütlerde ülke ç›karlar›n›n savunulmas› gerekmektedir. Bunu
sa¤layabilmek için öncelikle en az bu küresel bürokrasi kadar, hatta onlardan
daha iyi bir "yönetim sistemati¤ine" ihtiyaç vard›r.
Dolay›s›yla tar›m› yönetmek; yeni kavramlar ve bu kavramlar›n gerektirdi¤i
zihniyet, bu zihniyeti yaflatacak ve gelifltirecek bir yönetim biçimi, bu yönetim biçimini güvence alt›na alacak bir organizasyonla mümkündür.
Küreselleflmeyle baflat olarak dünya ölçe¤inde tar›m alan›nda da yeni kavramlar
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Modern Tar›m yerine Sürdürülebilir Tar›m, ‹yi Tar›m Uygulamalar›, Az ‹fllemeli Tar›m, Tar›msal Pazarlama, Topraks›z Tar›m, Tüketici
Odakl› Tar›m, Mikro Klima Alanlar›, Havza Bazl› Tar›m gibi tar›ma yaklafl›m› farkl›laflt›ran, tar›m›n konumunu ve tan›mlamas›n› dönüfltüren kavramlar gündemde yerini almaya bafllam›flt›r.
Yetkinlikler, afl›n›n nas›l yap›laca¤›n›, yüksek verimin nas›l al›naca¤›n›, ilaçlama ve
tohum ekme tekniklerini aç›klayan anlat›mlardan, ürün çeflitlili¤ine, nesillere ve de¤iflen taleplere uygun ürün yetifltirilmesine, iklim-toprak-bitki uyumu dahilinde bölgesel
ve mukayeseli üstünlüklere, her mevsim tüketim taleplerinin karfl›lanmas›na ve yeni
bir tar›m anlay›fl›n›n oluflturulmas›na yönelmifltir.
Do¤al koflullara ve mevsimlere ba¤l› üretim tüm zamana yay›lm›fl, tüketimin karfl›lanmas›na, saha yerine laboratuarlarda yeni yöntemler tasarlayan uzmanlara, köy hayat›ndan kent yaflam›na geçilmifltir. Tar›m, kentlere yönelmifl, tar›msal kavramlar flehirleri de içine alm›fl, köylüler üreticilere dönüflmüfl, kendisi ve ailesi için üretti¤ini tüketmek yerini tar›m ürünlerinin yak›n ve uzak pazarlarda tüketilmesine terk etmifltir.
Mevsimlik tüketim anlay›fl›ndan ürün ayr›m› gözetmeksizin y›l›n on iki ay›na yay›lan g›da tüketimi anlay›fl›na geçilmifltir. Suni Tohumlama, Embriyo Transferi, Bitkisel ve
Hayvansal Gen Kaynaklar›n›n Korunmas›, Geneti¤i De¤ifltirilmifl Ürünler, Klonlama, Ifl›nlanm›fl G›dalar, ‹yi Laboratuar Uygulamalar›, Fonksiyonel G›dalar, E-Ticaret gibi yeni kavramlar tar›msal üretimin vazgeçilmez kavramlar› olarak belirmifltir.
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Sar›k›z›n nazl› ve bütüncül anlam› de¤iflmifl; yaln›zca sa¤mal, yaln›zca besi ya da
yaln›zca dam›zl›k için yetifltirme yöntemleri, her birinin kay›t alt›na al›nan soyu, yaflam
koflullar›, beslenme ve bak›m süreciyle geleneksel anlam›ndan ç›km›flt›r. Bereketli baharlar›n k›nal› kuzusu, disiplinler aras› bilim çal›flmalar›n›n konusu haline dönüflmüfl,
klonlanm›fl, dünya pazarlar›nda yer alan ürünlerden bir parça ve pazar de¤erinin meta ifadelerinden biri olmufltur. Büyük çiftlik yap›lanmalar›nda, hayvansal g›dalar›n, et
ve süt mamullerinin pazara sunumu noktas›nda, Sanal Hayvan Pazar›, Hayvan Refah›, Suni Tohumlama, Hayvan Islah›, Veteriner Halk Sa¤l›¤› tan›mlamalar› dünya
tar›m›n›n kavramlar› aras›nda yerini alm›flt›r.
Art›k günümüzde, toplumun bütününe sirayet eden yokluk kayg›s›yla üretilenlerin
tüketildi¤i -arz›n talebi belirledi¤i- bir yap›dan, farkl›l›k aray›fl›yla büyüyen tüketimin
üretimi belirledi¤i -talebin arz› belirledi¤i- bir yap›ya geçilmifltir. Neticede, tüketim al›flkanl›klar›n› gelifltiren bir g›da yap›lanmas› ile mevsimlere ba¤›ml› g›da tüketim biçimi
de¤iflmifl; g›da tüketim al›flkanl›klar› mevsimlerden ba¤›ms›z bir hal alm›flt›r.
Önceleri tar›msal üretim açl›k ve yokluk kayg›s›yla elde tutulmas› zorunlu bir
ç›kt› olarak düflünülürken, günümüzde bir hammadde olarak sanayide kullan›lan
girdi haline gelmifltir. G›da sanayii, paketleme, depolama, pazarlama vb. gibi alt
tan›mlar›yla tar›m›n temel belirleyicisi konumuna eriflmifltir. Böylece tar›m, bir
bafl›na varl›¤›yla de¤er ifadesi olmaktan ç›karak ifllenerek katma de¤eri yükseltilen ve uluslararas› ticarette stratejik de¤eri olan bir unsur halini alm›flt›r.
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Sanayinin geliflmesine ba¤l› olarak kent merkezli geliflen nüfus yap›s› ve yaflam
biçimine paralel büyüyen metropoller ve kentler ile beraberinde büyüyen sorunlar, bir
yandan nüfusun kente göçünü önleyecek flekilde bulundu¤u yerde istihdam›n›, k›rsal
kalk›nmay› gündeme getirirken di¤er yandan da artan nüfusun g›da güvenli¤inin sa¤lanmas› çal›flmalar›n› kaç›n›lmaz k›lm›flt›r.
Günümüzde tar›m, ülkeler için ulusal bir unsur olmaktan ç›km›flt›r. Tar›msal
üretimde, kendi kendine yeterli olma kayg›s› yerini dünyan›n geri kalan› için üretim ve pazarlama yaklafl›m›na b›rakm›flt›r. Ülkeler iklim, ürün çeflitlili¤i, gen zenginli¤i vb. gibi sahip olduklar› avantajlar›n› ekonomik ve milli de¤er haline getirme çabas›na giriflmifltir.
Tar›m ürünlerinin do¤as›nda yer alan beslenme ihtiyac›n› karfl›lamadaki alternatifsizli¤i, nüfusun a¤›rl›k merkezi olarak kentleri benimsemesi, g›dalar›n uzun süre dayan›kl› olmalar› için ifllenmeleri, beslenme ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda tüketicinin önüne
g›dalar›n üretimden do¤rudan de¤il de pazarlama kanallar›ndan geçerek gelmesi, ticarette uluslararas› bir meta haline dönüflmesi, g›da güvenli¤i ve g›da güvenilirli¤inin
geliflimi, ilaç, enerji üretimi, sanayi girdisi olarak kullan›m›, ekolojik dengenin ve tar›msal kaynaklar›n korunmas›, gen kaynaklar›na sahip ç›k›lmas› gibi geliflmeler tar›m›, tarihte hiç olmad›¤› kadar stratejik öneme sahip bir sektör haline getirmifltir.
Tarihsel süreçte ve dünya ölçe¤inde yaflanan kavramsal, yap›sal ya da di¤er bütün de¤iflim ve dönüflümlerle beraber, beslenmek canl›lar›n yaflam› için bir zorunluluksa e¤er; tar›m, insano¤lunun önceye ve sonraya ait yazg›s› olma özelli¤ini tafl›maya
devam etmektedir.

Art›k, tar›m›n bizzat kendi varl›¤›yla beslenme ihtiyac›n› karfl›layarak de¤er ifade
etti¤i, köylü merkezli nüfus yo¤unlu¤unu bar›nd›rmas› nedeniyle siyasi ve sosyal önem
kazand›¤› bir durumdan; kitlelerin beslenmesinde, miktar› ve çeflitlili¤i artan tüketim taleplerinin karfl›lanmas›nda ve yeni pazarlar oluflturulmas›nda ticari bir meta olarak "tar›m yönetiminin" "yükselen de¤er" ifade etmeye bafllad›¤› ve dolay›s›yla stratejik
önemin göz ard› edilemez bir flekilde bir kez daha ortaya ç›kt›¤› bir zaman dilimi yaflanmaktad›r.
Yeni tar›m paradigmas› ile de¤iflen, geniflleyen ve derinleflen tar›m sektörü, gelecekte gerçekten büyük riskleri tafl›d›¤› gibi ülkemiz için çok büyük f›rsatlar› da bar›nd›rmaktad›r. Bu f›rsatlar›n bafl›nda tar›msal ihracat›n artmas›, üstün oldu¤umuz tar›msal ürünlerin dünyada para eder hale getirilmesi ile ülkemize katma de¤er sa¤layacak
imkânlar›n olmas›d›r. "Türk Lokumu, Türk Kahvesi, Türk Rak›s›, incir, f›nd›k, kay›s›" gibi dünyada Türk kelimesinin olumlu kullan›ld›¤› baflka alanlar son derece azd›r. Dolay›s›yla bu yeni dünya ve bu dünyan›n dayatt›¤› tar›m paradigmas› do¤ru alg›land›¤›nda ülkemiz, g›da alan›nda var olan imaj› ile birlikte markalaflma potansiyeline sahiptir.
Tar›m›n stratejik de¤eri bu denli önemlidir.
Tar›m sektörünün giderek artan stratejik önemine paralel olarak Bakanl›¤›m›z›n yürütmekte oldu¤u çal›flmalar›n önemi de artmaktad›r. Bakanl›¤›m›z; Dünyadaki ve ülkemizdeki de¤iflme, geliflme ve ihtiyaçlar do¤rultusunda sektörün bütün paydafllar›yla birlikte tar›m sektörüne hizmet veren köklü bir kurumdur. Bir yandan k›rsal
bölgelerin kalk›nd›r›lmas›, tar›msal üretimin gelifltirilmesi, halk›n yeterli ve güvenilir g›daya ulaflabilmesine yönelik politikalar›n belirlenmesine katk›da bulunurken, di¤er yandan bu konularda araflt›rma, e¤itim ve yay›m çal›flmalar›n› yürütmektedir.
Tar›m ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, ifllenmesi, korunmas›, pazarlanmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla gerekli kontrol ve denetim
hizmetlerini yürütmekte ve üreticilerin örgütlenmesine yard›mc› olmaktad›r. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, kaynaklar› tüketmeden kullanmak anlay›fl›yla,
do¤al kaynaklar›n korunmas› ve gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar yürütülmektedir.
Bakanl›¤›m›z Stratejik Plan›, Dünyadaki de¤iflimler de dikkate al›narak, arz
güvenli¤inden g›da güvenilirli¤ine, enerjiden sanayiye, do¤al kaynaklar›n korunmas›ndan sürdürülebilirli¤e, k›rsaldan kentlere, tar›msal girdilerden tüketime
kadar bütün unsurlar de¤erlendirilerek kat›l›mc› bir yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r.
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Ç a l › flflm
malarda
Kullan›lan Yöntem

Günümüzde toplumsal yap› ve iliflkileri derinden etkileyen h›zl› bir de¤iflim ve dönüflüm yaflanmaktad›r. Kamu yönetimi ve hizmet sunumunda fleffafl›k, kat›l›mc›l›k, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerekti¤i, bu ilkelerin ayn›
zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurlar› aras›nda oldu¤u bilinmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlay›fl› gere¤i, gelecek yönelimli ve kat›l›mc› bir anlay›fl içinde "Stratejik Yönetim" yaklafl›m›na geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsam›nda; ortaya konan yeni zihniyete uygun bir flekilde, misyon ve vizyon belirleme, temel amaç,
hedef ve öncelikleri flekillendirme, ölçülebilir baflar› göstergeleri oluflturma ve önceden
ilan etme unsurlar› vurgulanmaktad›r.
Bakanl›¤›m›z, Yüksek Planlama Kurulu’nun 2003/14 say›l› karar› ile pilot olarak
stratejik planlama çal›flmas› yapacak kurulufllar aras›nda say›lm›fl, 2004/37 say›l› karar›nda ise pilot kurulufllar›n stratejik plan çal›flmalar›na devam edece¤i belirtilmifltir.
Stratejik planlama çal›flmalar›n› yasal bir zemine kavuflturan 5018 say›l› "Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile 5436 say›l› "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun" yürürlü¤e girmifl ve yasalar›n öngördü¤ü "Kamu ‹darelerinde Stratejik
Planlamaya ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik" 26 May›s 2006 tarihli ve
26179 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r. Gerçeklefltirilen çal›flmalarda Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› taraf›ndan yay›mlanan "Kamu Kurulufllar› Stratejik
Planlama K›lavuzu 2. Sürüm" de yer alan model ve yaklafl›mlar esas al›nm›flt›r.
Bu kapsamda, Bakanl›¤›m›z Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤› koordinasyonunda,
Stratejik Planlama Ekibi kurulmufl ve ‹ç Genelge ile Stratejik Planlama süreci bafllat›lm›flt›r. Stratejik Planlama Ekibi oluflturulurken, Bakanl›¤›n bütün birimlerinin temsil
edilmesi ve Stratejik Plan›n kat›l›mc› bir anlay›flla oluflturulmas› yaklafl›m› benimsenmifltir.
Ekip, Strateji Gelifltirme Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Komitesi, Stratejik
Plan Koordinasyon Birimi ve Bakanl›¤›n her biriminde ayr› ayr› kurulan Çal›flma Gruplar›ndan oluflturulmufltur.
Stratejik Planlama Yürütme Komitesi ve Stratejik Plan Koordinasyon Birimi üyelerinin birbirleriyle iyi iletiflim kurmalar›, daha aktif ve verimli çal›flmalar›n›n sa¤lanmas›
amac›yla çal›flmalara Stratejik Yönetim ve Planlama E¤itimi ile bafllanm›flt›r.
Stratejik Plan çal›flmalar›na ivme kazand›rmak ve bilgilendirmek maksad›yla Stratejik Planlama Ekibinin ve Bakanl›k çal›flanlar›n›n kat›l›mlar› ile Stratejik Plan tan›t›m
toplant›s› yap›lm›flt›r.
Bakanl›k Merkez ve Taflra Teflkilat›n›n bütün birimlerinden durum analizi kapsam›nda raporlar al›nm›fl ve de¤erlendirilmifltir.
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Tar›m kavram› günümüzde genetik mühendisli¤inden ekonometrik analizlere, Veteriner Halk Sa¤l›¤›ndan g›da teknolojisine, uluslararas› diplomasiden ticarete kadar
pek çok alanda yetkinlik gerektiren mesleklerin interdisipliner çal›flmas›n› içine almaktad›r. Bununla beraber baflta tar›m olmak üzere sanayi ve hizmet sektörlerinde de etkin görevleri olan Bakanl›¤›m›z›n Stratejik Planlama sürecine metodolojik yaklafl›m›
daha da önem kazanm›flt›r.
Stratejik Plan çal›flmalar›nda, Dünyadaki geliflmeler de dikkate al›narak, yüzy›l› aflk›n birikimlerin ve ilgili tüm unsurlar›n sürece dahil edilmesine özen gösterilmifltir.
Paydafl ve çevre analizi kapsam›nda;
1. Bakanl›¤›m›z Politika Etki Analizi kapsam›nda yap›lan;
• 81 il, 545 ilçe, 3.649 köyde; 29.518 üretici, 2.520 tedarikçi, 2.484 tüccar olmak
üzere toplam 34.522 yüz yüze anket,
• 81 il müdürlü¤ü, 19 Bakanl›¤a do¤rudan ba¤l› taflra kuruluflu, 9 ana ve yard›mc› hizmet birimi ve 6 ba¤l› ve ilgili kuruluflta görev yapan toplam 7.614 Bakanl›k personeliyle anket,
• 10'u büyükflehir olmak üzere 26 ilde 10.522 tüketiciyle G›da Güvenilirli¤i alg›s›na yönelik anket,
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• 106 Bakanl›k üst düzey yöneticisi ve 67 STK yöneticisiyle mülakat,
• Bilimsel makaleler,
• 7000 sayfa literatür taramas›ndan oluflan raporlar de¤erlendirilmifltir.
2. Farkl› sektörlerin temsilcileriyle 16 ortak ak›l toplant›s› sonuçlar› de¤erlendirilmifltir.
3. Kamu kurulufllar›, STK ve özel sektör ile 194 adet anket yap›larak analiz edilmifltir.
4. AB mevzuat›, Tar›m fiuras› çal›flma raporlar›, TBMM Komisyon Raporlar›, Kalk›nma Planlar› ve Y›ll›k Programlar taranm›flt›r.
Dünyadaki tar›mla ilgili Bakanl›klar›n hangi alanlarda faaliyet gösterdikleri, Bakanl›k yap›lar›n›n ne flekilde oldu¤u hakk›nda bilgi toplanm›flt›r. Yap›lan bu çal›flma dünyadaki geliflmeleri takip etmenin ötesinde, zorunluluklar› ve yap›lmas› gerekenleri de
ortaya koymufltur.
Stratejik Plan çal›flmalar› sürecinde; baflta Anayasa olmak üzere kanunlar ve di¤er mevzuat incelenerek Bakanl›k ana faaliyet alanlar› belirlenmifltir.
Tespit edilen ana faaliyet alanlar› kapsam›nda sektöre yönelik yap›lan de¤erlendirme ve raporlar incelenerek GZFT Analizine girdi teflkil edecek veriler elde edilmifltir. ‹ç
ve d›fl çevre flartlar› da incelenerek, hangi alanlarda f›rsatlar›n olabilece¤i veya ben-

zer flekilde hangi alanlardan tehditlerin gelebilece¤ini gösteren GZFT Analizi yap›lm›flt›r. GZFT Analizlerinde her bir ana faaliyet alan› ayr› ayr› ele al›nm›flt›r. Çal›flmalardan
elde edilen bulgular do¤rultusunda her bir ana faaliyet alan› için taslak stratejik amaçlar oluflturulmufltur.
Bakanl›k üst yönetimi ve tüm birimlerin temsilcilerinin kat›l›m› ile 27-31 A¤ustos
2008 tarihleri aras›nda düzenlenen çal›fltayda Bakanl›¤›n Misyonu, Vizyonu, ‹lkeleri,
Stratejik Alanlar›, Stratejik Amaçlar›, Temel Stratejileri belirlenmifl, GZFT Analizleri yap›lm›flt›r. Çal›fltay sonucunda elde edilen dokümanlar, hedefler, performans ölçek ve
göstergelerinin belirlenmesi için ilgili tüm birimlere gönderilmifltir. Birimlerden toplanan
hedef ve faaliyetler amaçlar do¤rultusunda s›n›fland›r›lm›fl ve akabinde sonuç toplant›s› yap›lm›flt›r.
Stratejik Planlama Ekibinin kat›l›m›yla 14-18 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda düzenlenen Sonuç Toplant›s›'nda Bakanl›¤›m›z 2010-2014 Dönemi Stratejik Plan› haz›rlanarak de¤erlendirmek üzere DPT Müsteflarl›¤›’na sunulmufl, DPT Müsteflarl›¤›’n›n görüfl
ve önerileri do¤rultusunda Stratejik Plana nihai hali verilmifltir.
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Stratejik Alanlar
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1. Tar›msal Üretim ve Arz Güvenli¤i
2. G›da Güvenilirli¤i
3. Bitki ve Hayvan Sa¤l›¤›
4. K›rsal Kalk›nma
5. Kurumsal Kapasite

1. TARIMSAL ÜRET‹M VE ARZ GÜVENL‹⁄‹
Tar›msal üretim; toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tar›msal girdiler kullan›larak yap›lan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini ifade etmektedir.
Tar›m›n stratejik bir sektör olma özelli¤i ile ilgili fark›ndal›k artmaktad›r. Yeterli ve
güvenilir g›da üretimi, tüm toplumlar›n öncelikli konular›ndan biridir. Dünya’da yaflanan
sosyo-ekonomik ve politik geliflmeler, artan nüfus bask›s› toplumun temel besin kaynaklar›na eriflimini daha da önemli k›lmaktad›r.
Ayr›ca tar›msal üretim ve arz güvenli¤ini sa¤laman›n önemli unsurlar›ndan biri de
ticaret uygulamalar›d›r. Tar›m ürünleri ticareti düzenlemeleri do¤rudan Bakanl›¤›m›z
uhdesinde olmamakla birlikte, tar›msal ürün ticaretine konu ürünlerin birincil üretiminden tüketimine kadar bütün aflamalarda politikalar› belirleme ve denetlemedeki görevleri nedeniyle do¤al olarak ticaret uygulamalar› içinde yer almaktad›r.
Tar›msal üretim ve arz güvenli¤ini destekleyen politikalar ile çevre ve do¤al kaynaklar›n sürdürülebilirli¤i ilkesine ba¤l› kalarak; de¤iflen tüketim al›flkanl›klar› ve ihtiyaçlar do¤rultusunda üretimi yönlendirmek, iflletme yap›lar›n› iyilefltirmek, uluslararas› pazarlarda biyolojik çeflitli¤i avantaja dönüfltürmek, yeterli ve güvenilir g›da arz›n›
sa¤lamak temel yaklafl›m›m›zd›r.
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Gayri Safi Yurtiçi Has›la ve Tar›m
Y›llar

Tar›m*
Bin TL

Türkiye
Bin $

Bin TL

Tar›m›n
Pay› (%)

Bin $

1998

8.757.483

33.799.177

70.203.147

270.946.425

12,5

1999

10.977.132

25.978.836

104.595.916

247.540.078

10,5

2000

16.817.322

26.780.269

166.658.021

265.389.850

10,1

2001

21.236.673

17.531.535

240.224.083

198.312.463

8,8

2002

36.058.281

23.715.953

350.476.089

230.512.219

10,3

2003

45.137.960

30.275.185

454.780.659

305.033.027

9,9

2004

52.997.645

37.002.268

559.033.026

390.309.610

9,5

2005

60.713.747

45.045.410

648.931.712

481.462.548

9,4

2006

62.662.754

43.496.541

758.390.785

526.427.168

8,3

2007

64.331.717

49.497.740

843.178.421

648.753.488

7,6

2008

72.274.585

56.425.903

950.534.251

742.097.011

7,6

2009

78.397.837

50.755.420

953.973.862

617.610.715

8,2

Kaynak: TÜ‹K, * Tar›m, ormanc›l›k ve bal›kç›l›k verilerini içermektedir.

Tar›msal D›fl Ticaret

(Milyon Dolar)

‹hracat
Y›llar

G›da
Tar›msal
Maddeleri Hammadde

‹thalat
Toplam

G›da
Tar›msal
Maddeleri Hammadde

Toplam

1998

4.688

365

5.053

2.311

2.010

4.321

1999

4.084

358

4.442

2.038

1.360

3.398

2000

3.543

313

3.856

2.133

2.023

4.156

2001

3.997

352

4.349

1.487

1.593

3.080

2002

3.668

384

4.052

1.912

2.083

3.995

2003

4.735

522

5.257

2.791

2.474

5.265

2004

5.891

610

6.501

3.090

2.969

6.059

2005

7.714

595

8.309

3.284

3.196

6.480

2006

7.932

702

8.633

3.486

3.800

7.286

2007

9.007

762

9.769

5.167

4.645

9.812

2008

10.705

769

11.474

8.503

4.535

13.038

2009

10.581

608

11.189

6.107

3.523

9.630

Kaynak : Uluslararas› Standart Ticaret S›n›flamas›na (SITC, Rev.3) Göre TÜ‹K verilerinden derlenmifltir.
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2. GIDA GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹
G›dalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararlar›n bertaraf
edilmesi için al›nan tedbir ve süreçlerin bütünü “g›da güvenilirli¤i”, raf ömrü süresince
fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tafl›mayan g›da ise “güvenilir g›da” olarak tan›mlanmaktad›r.
G›da güvenilirli¤inin temini, her türlü g›da maddesinin ve g›da ile temasta bulunan
madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik flekilde üretim, iflleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sa¤l›¤›n›n en üst seviyede korunmas› Bakanl›¤›m›z›n görevleri aras›nda bulunmaktad›r.
Bu amaçla yürütülen denetim ve kontrollerde, Türk G›da Mevzuat›na uygun güvenilir ve hijyenik g›da üretiminin sa¤lanmas› yan›nda g›da ifl yerlerinin teknik ve hijyenik normlar›n›n gelifltirilmesi hedeflenmektedir. G›da güvenilirli¤inin önemli bir bölümünü oluflturan g›da hijyeninin teminine yönelik yürütülen denetim ve kontroller; ithalat ve
ihracatta yap›lan kontroller dahil birincil üretim aflamas›ndan tüketiciye kadar olan tüm
aflamalarda; iflletmelerin onay/kay›tlar› ile flüphe, flikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim, denetim ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar›) tetkiki gibi farkl›
hizmet ve tekniklerin tümünü içermektedir.
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Denetim ve kontroller; risk esas›na göre uygun s›kl›kta ve g›da maddesinin tafl›d›¤› riskle orant›l› olarak yap›lmaktad›r. Burada temel yaklafl›m, Avrupa Birli¤i’nde oldu¤u gibi iflyeri sorumlulu¤unun esas al›nmas›d›r. Riske dayal› denetim sisteminde; iflletmenin asgari teknik ve hijyenik flartlar›, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler ile g›da iflletmecilerinin uygulad›klar› otokontrol sonuçlar› göz önünde bulundurulmaktad›r.
Bu amaca yönelik çal›flmalarda tüm taraflarla iflbirli¤i yap›lmas›, güvenilir g›da bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi önemli görülmektedir.
Bu nedenle, “çiftlikten sofraya” anlay›fl› ile tamamlay›c› ve etkin bir g›da ve yem denetiminin sa¤lanmas› yoluyla tüketiciye güvenilir g›da arz›n›n temini, tüketici menfaatinin ve sa¤l›¤›n›n en üst seviyede korunmas› ve sektörde haks›z rekabetin önlenmesi
Bakanl›¤›m›z›n temel yaklafl›m›d›r.

3. B‹TK‹ VE HAYVAN SA⁄LI⁄I
Tar›msal üretimde, insan ve çevre sa¤l›¤› ile güvenilir g›da arz›n› esas alan bitki
ve hayvan sa¤l›¤›n› koruma uygulamalar› ile hastal›k ve zararl›lar nedeniyle oluflacak
kay›plar› bertaraf ederek arzulanan üretim seviyelerine ulaflmak ve bunun sonucunda
üreticilerin gelir seviyelerini artt›rarak milli ekonomiye katk›da bulunmak, ulusal ve
uluslararas› ticaretin önünü açmak temel yaklafl›m›m›zd›r.
Ayr›ca, hayvanlar›n kendi do¤as›na uygun bir flekilde yetifltirilmesi, bak›m, besleme, bar›nd›rma ve nakilleri ile ilgili düzenlemeler yap›larak hayvan refah›n›n sa¤lanmas›, Veteriner Halk Sa¤l›¤› tedbir ve uygulamalar› ile hayvanlardan insanlara geçen
hastal›klar›n önlenerek halk sa¤l›¤›n›n korunmas› vazgeçilemez gerekliliklerdir.
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4. KIRSAL KALKINMA
K›rsal Kalk›nma, do¤al kaynaklar›n korunmas›n› dikkate alarak, k›rsal alanlar›n
varl›¤›n›n devam ettirilebilmesi, g›da güvenli¤inin sa¤lanmas›, alternatif gelir kaynaklar›n›n oluflturulmas›, kentli kesime göre daha az ekonomik ve sosyal imkanlara sahip
k›rsal toplumun yaflam flartlar›n›n iyilefltirilebilmesi için gelifltirilen ve bütüncül yaklafl›mlar içeren giriflimlerdir.
Bakanl›¤›m›z›n k›rsal kalk›nmada temel yaklafl›m›; k›rsal alanda e¤itim-yay›m, örgütlenme ve uygun destekleme yöntemleriyle yerel kaynaklar› harekete geçirerek tar›msal altyap›y› gelifltirmek, do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir yönetimi ilkesi çerçevesinde tar›m ve g›da sektörlerinin modern ve rekabetçi bir yap›ya kavuflturularak tar›m-sanayi entegrasyonunu ve AB standartlar›na uyumu sa¤lamak, k›rsal nüfusun; ülke geliflmiflli¤i ve refah›ndan yerinde kalk›narak pay almas› için eme¤in üretken oldu¤u ve
haklar›n› ald›¤› bir istihdam biçimi ile k›rsalda yaflayanlar›n gelirlerini çeflitlendirmek ve
refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler yapmakt›r.
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5. KURUMSAL KAPAS‹TE
Stratejik önemi günden güne artan tar›m sektörünün; Dünya’da meydana gelen
geliflmeler ve AB uyum süreci çerçevesinde gelifltirilmesi, sektörün sürdürülebilir ve
rekabet gücü yüksek bir nitelik kazanmas›n› zorunlu hale getirmifltir.
Bu ba¤lamda, kaynaklar› etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, üretici gelirlerini
garanti alt›na alacak ve Bakanl›k politikalar›n›n amac›na ulaflmas›na hizmet edecek
etkin bir destekleme sisteminin kurulmas›, personel politikalar›n›n insan kaynaklar› yönetim anlay›fl› ile bütünlefltirilmesi, bilgi teknolojileri kullan›m›n›n en üst düzeye ç›kar›lmas›, do¤ru ve güncel bilginin politika üretmede rasyonel olarak kullan›lmas›, konu
odakl› araflt›rmaya dayal› planl› ve sistemli veri toplanmas›, analiz edilmesi, de¤erlendirilmesi ve yorumlanmas› ile ulusal ve uluslar aras› kurulufllarla iflbirli¤i çerçevesinde
sektörel sorunlar›n çözüme kavuflturulmas› temel önceli¤imizdir.
Bununla birlikte, tüm paydafllar›n bilinç düzeyini gelifltirmek, üreticilerin bilgi ve becerilerini art›rmak, sunulan hizmetleri kamuoyu ile paylaflmak, ço¤ulcu bir anlay›fl› benimsemek, AR-GE çal›flmalar›n›n ç›kt›lar›n›n ve etkin iletiflim teknolojilerinin üst düzeyde kullan›ld›¤› e¤itim ve yay›m faaliyetlerini gerçeklefltirmek böylece; üreticilerin refah düzeyini yükseltmek, tüketicilerin de yeterli ve sa¤l›kl› g›da tüketimini sa¤lamak temel yaklafl›m›m›zd›r.
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Bakanl›k Personelinin E¤itim Durumu

Bakanl›k Personel Da¤›l›m›
Personel
Da¤›l›m›

Merkez
Teflkilat›

Taflra
Teflkilat›

Genel
Toplam

Memur

2.209

25.758

27.967

147

2.763

2.910

‹flçiler

567

9.380

9.947

Toplam

2.923

37.901

40.824

39,6

Sözleflmeli

23,2
17,0

Personel

16,2

2,8

1,1

0,01

GZFT
Analizleri
Bakanl›¤›m›z›n faaliyet alanlar› kapsam›nda güçlü yanlar› ile geliflmeye aç›k
alanlar› ve çevre koflullar› da incelenerek, gelecekte hangi alanlarda
f›rsatlar›n olabilece¤i veya benzer flekilde hangi alanlardan tehditlerin
gelebilece¤ini gösteren GZFT Analizi yap›lm›flt›r. GZFT analizlerinde
her bir stratejik alan ayr› ayr› ele al›nm›flt›r.

1. Tar›msal Üretim ve Arz Güvenli¤i GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
• Ülke çap›nda üreticiden tüketiciye kadar uzanan yayg›n teflkilat yap›s›, kurum
kültürü, hizmet a¤› ve teknik eleman varl›¤›,
• Mevzuat alt yap›s›n›n varl›¤›,
• E¤itim ve yay›m faaliyetlerinin süreklili¤i,
• Çiftçi ve hayvan kay›t sistemlerinin varl›¤›,
• Veri ve bilgi birikiminin varl›¤›,
• Üretici örgütlerinin varl›¤›,
• Tar›msal destekleme sisteminin varl›¤› ve üretimi yönlendirmedeki etkisi,
• Tar›msal üretim potansiyeli, biyolojik çeflitlik,
• Stratejik ürünlerdeki AR-GE kapasitesi ve yerli teknoloji üstünlü¤ü,
• Dünyan›n say›l› gen bankalar›ndan birinin ülkemizde bulunmas›,
• Baz› tar›msal ürünlerde dünya liderli¤i.

ZAYIF YÖNLER
• Araflt›rma - yay›m - üretici zincirinin zay›f olmas›,
• ‹flletmelerin rekabet gücünün düflük olmas›,
• Verim düflüklü¤ü,
• Kay›t d›fl› üretim,
• Bütünsel bir tar›m bilgi sisteminin eksikli¤i ve izlenebilirli¤in sa¤lanamam›fl olmas›,
• Tar›msal istatistiklerin derlenmesinde eksiklikler,
• Uzmanl›k ve hizmetiçi e¤itimlerin yeterli düzeyde olmamas›,
• E¤itim ve yay›m çal›flmalar›n›n yeterince etkili olmamas›,
• Sektörde mevcut örgütlerin istenilen seviyede etkinlik gösterememeleri,
• Mevcut iflletme yap›s›ndan kaynaklanan sorunlar,
• Dünya üretim ve tüketim trendlerinin yeterince takip edilememesi,
• D›fl ticaret konusunda yeterli say›da kalifiye personelin olmamas›,
• Di¤er ülkelerin d›fl ticaret kurallar›n›n yeterince takip edilememesi,
• Lisansl› depoculu¤un cazip hale getirilemeyifli.

FIRSATLAR
• Güncel teknolojilerin kullan›lmaya bafllanm›fl olmas›,
• Sermayenin tar›ma ilgisinin artmas›,
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• Üretim ve ifllemede uluslararas› kalite ve standardizasyon sistemlerinin yerleflmeye bafllamas›,
• AB’ye uyum çal›flmalar›,
• Yeni pazar olanaklar›,
• Pazara eriflim imkanlar›n›n gelifliyor olmas›,
• Tüketici talebi ve bilincinin artmas›,
• Çal›flmalarda özel sektör, kamu ve üniversite iflbirli¤inin oluflmaya bafllamas›,
• Bölgesel kalk›nma projelerinin varl›¤› (GAP, KOP, OKAP, DOKAP gibi),
• Kaliteli girdi kullan›m›,
• Toprak ve su kaynaklar›n›n korunmas›, çevre konusunda bilinç ve duyarl›l›¤›n
artmas›,
• Tar›m-sanayi entegrasyonunun art›fl e¤ilimi,
• Bas›nçl› sulama sistemlerinin kullan›m›,
• Biyoteknolojik altyap›n›n geliflmesi,
• Üreticilerin tar›mda sigorta sistemine ilgi göstermesi,
• Arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›,
• Gümrük Birli¤i, Serbest Ticaret Anlaflmalar›, Tercihli Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i Anlaflmalar› ve Karma Ekonomik Komisyonu iliflkilerimiz,
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• Tar›m ürünleri ihracat potansiyelinin yüksek ve art›fl trendinde olmas›,
• Organik ve iyi tar›m uygulamalar›ndaki geliflmeler,
• Ticarete konu olabilecek ürün çeflitlili¤inin fazlal›¤›,
• G›da sanayiinde kurulu kapasitenin yüksek olmas›,
• Orijini ülkemiz olmayan ürünlerde çeflit ve teknoloji gelifltirme kapasitesinin h›zla geliflmesi,
• Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanununun uygulamada olmas›,
• Ülkemizin önemli biyolojik çeflitlik ve gen merkezlerinden biri olmas›.

TEHD‹TLER
• Tar›m arazilerinin parçalanmas›n›n engellenememesi,
• Tar›m arazilerinin amaç d›fl› kullan›m› ve di¤er sektörlerin tar›m sektörü üzerindeki bask›s›,
• Tar›msal girdilerde d›fla ba¤›ml›l›k ve maliyetlerin yüksekli¤i,
• Topraklar›n erozyona aç›k olmas›,
• Bilinçsiz kimyasal gübre-ilaç kullan›mlar› sonucu yüzey/yeralt› sular›nda kirlili¤in
artmas›,
• Tekni¤ine uygun olmayan ve bilinçsizce yap›lan sulama uygulamalar›,
• Tar›msal üretimin yönlendirilmesi çabalar›na karfl› bask› gruplar›n›n etkisi,

• Biyoyak›tlara olan talebin artmas›,
• ‹klim de¤iflikli¤i, su kaynaklar›n›n azalmas› ve kurakl›k,
• DTÖ, AB ve di¤er uluslararas› kurulufllar›n zorlamalar›,
• Tar›msal pazarlama altyap›s›n›n zay›f olmas›,
• Türk Mal› imaj›n›n uluslararas› pazarlarda yeterince yerleflememesi ve stratejik
ürünlerde d›fl piyasalar›n yabanc›lar›n elinde olmas›,
• Akut bitki ve hayvan hastal›klar›,
• Kaçak ürün giriflleri,
• Al›c› ülkelerin d›fl ticaret politikalar› ve rekabetin artmas›,
• Net ithalatç› oldu¤umuz ürünlerde tedarikçi ülkelerin ihracat yasa¤› koymas›,
• Piyasa düzenleme mekanizmalar›n›n yetersizli¤i,
• Geleneksel ihraç ürünlerinin tan›t›lamamas› ve rakip ülkelerin ürünlerine karfl›
patent gibi haklarla korunamamas›.
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2. G›da Güvenilirli¤i GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
• AB g›da ve g›da güvenilirli¤i mevzuat›na uyum çal›flmalar›n›n devaml›l›¤›,
• Veteriner kontrol ve araflt›rma enstitülerinin yeterli alt yap› ve yetiflmifl eleman
varl›¤›,
• Konular baz›nda önemli ölçüde akredite olmufl g›da ve yem laboratuarlar›n›n
mevcudiyeti,
• HACCP vb. g›da güvenilirli¤i sistemleri ile ilgili g›da kontrolörlerine yönelik e¤itimin veriliyor olmas›,
• ‹yi hijyen k›lavuzlar›n›n yay›mlanmaya bafllanmas›,
• Güçlü bir mevzuat›n olmas›,
• Uluslararas› örgütlere üyelik,
• Merkezden taflraya uzanan güçlü bir denetim ve kontrol mekanizmas›n›n varl›¤›,
• Denetim ve izleme programlar›, risk esas›na dayal› kontrol sisteminin bafllam›fl
olmas›,
• Hayvansal ürün üreten iflletmelerin s›n›fland›rma çal›flmalar›na bafllanmas›,
• G›da tescil ve üretim izinleri yoluyla iflletmelerin ve ürettikleri ürünlerin önemli ölçüde kay›t alt›na al›nmas›,

42

• Türk G›da Kodeksinin kat›l›mc› bir yaklafl›mla haz›rlanm›fl, sistemati¤inin yerleflmifl ve haz›rl›¤›n›n ayn› yönde devam ediyor olmas›,
• G›da ve yem kontrol ile denetim sisteminin ISO 17020’ye göre akreditasyon çal›flmalar›n›n bafllam›fl olmas›,
• Bakanl›¤›n ilgili di¤er bilgi sistemleri ile entegre olmufl GGBS (G›da Güvenilirli¤i
Bilgi Sistemi)’nin kurulmufl olmas› ve pilot uygulamalara bafllanmas›,
• RASSF (G›da ve Yem H›zl› Alarm Sistemi)’›n uygulanmaya bafllamas›.

ZAYIF YÖNLER
• Uluslararas› kurulufllarla (WHO, FAO, JRC) g›da güvenilirli¤i stratejilerini gelifltirme konusunda mevcut iliflkilerin yetersizli¤i,
• Tar›m ve g›da sektörünün tam olarak kay›t alt›na al›namamas›,
• Denetim ve kontrol için ayr›lan bütçenin yetersizli¤i ve zorunlu tasarruf tedbirleri,
• G›da güvenilirli¤i konusunda vatandafl›n devlete güvensiz olmas›,
• Taflra teflkilat a¤› yayg›n olmakla birlikte branfl mezunu teknik eleman say›s›n›n
yetersizli¤i ve e¤itim ald›klar› alanda görevlendirilmemeleri,
• GDO’lu ürünlerle ilgili mevzuat, personel ve altyap› eksikli¤i,
• Birincil üretim aflamas›nda hijyen uygulamalar›nda ve sisteminde eksiklik,
• Uygulamal› çal›flmalar›n›n eksikli¤i,

• Ulusal g›da güvenilirli¤i araflt›rmalar›n›n tek elden izlenememesi,
• ‹thalat ifllemlerinin sürdürüldü¤ü gümrük merkezlerinin say›ca fazla olmas› nedeniyle belirli merkezlerde uzmanlaflman›n sa¤lanamamas›,
• Risk de¤erlendirme biriminin olmamas›.

FIRSATLAR
• Genç ve e¤itimli, bilinçlendirmeye aç›k bir nüfusun varl›¤› ve bu konuda medyan›n rolü,
• G›da sektörünün tüketici taleplerini dikkate almas›,
• Dünya pazarlar›nda kaliteli ve güvenilir g›da iste¤inin sürekli artmas›,
• Teknolojik geliflmeler,
• AB'ye kat›l›m süreci ve devam eden projeler,
• Ulusal Strateji Plan›n›n haz›rlan›yor olmas›,
• Güçlü bir g›da üretim potansiyeli ve geliflen g›da sanayi,
• Yetiflmifl genç ve dinamik iflgücü,
• G›da ve yem laboratuarlar›n›n akreditasyonuna devam edilmesi,
• Ulusal g›da referans laboratuvar›n›n kurulmas›.
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TEHD‹TLER
• Yerleflmifl olan tüketim ve sat›fl al›flkanl›klar›n›n kolay de¤ifltirilememesi,
• Kay›t d›fl› üretim yapan yerlerin mevcudiyeti ve co¤rafi büyüklük nedeni ile kay›t
d›fl› üretime devam edebilme olas›l›klar›n›n yüksek olmas›,
• Hizmet götürülen sektörün e¤itim düzeyinin düflük olmas› yan›nda idari, teknik
ve mali aç›dan yetersiz olmas›, otokontrolün gere¤ince uygulanmamas› ve ba¤l› bulunduklar› meslek odas›, dernek vb. kurulufllarca yeterince bilgilendirilmemeleri,
• Tüketicinin bilgi eksikli¤i,
• ‹flletme say›lar›n›n fazla ve küçük ölçekli olmas›,
• Tar›m ve g›da sektörü aras›nda entegrasyon ve koordinasyonun kurulmam›fl olmas›,
• Sa¤l›kl› içme suyu temini ve kanalizasyon sular›n›n tar›msal sulamalarda kullan›lmas› gibi alt yap› yetersizlikleri ve kiflisel hijyene iliflkin eksiklikler,
• ‹flletmelerde izlenebilirli¤in sa¤lanamamas›,
• S›n›r kontrollerine iliflkin yetersizlikler.

3. Bitki ve Hayvan Sa¤l›¤› GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
• Hayvan sa¤l›¤› ve bitki sa¤l›¤› mevzuat›n›n varl›¤›,
• Veteriner ve bitki sa¤l›¤› veri taban›n›n mevcudiyeti,
• Hayvan ve bitki sa¤l›¤› alan›nda bir k›sm› akredite olmufl yeterli alt yap› ve yetiflmifl eleman bar›nd›ran tüm ülkeye hizmet verebilecek kapasitede referans ve bölgesel laboratuarlar›n mevcudiyeti,
• Uluslararas› kurulufllara üyelik (OIE, FAO, EPPO, IOBC),
• Yeterli deneyim ve bilgi birikimini içeren mesleki alt yap›n›n olmas›,
• Kamuda araflt›rma altyap›s›n›n bulunmas›,
• Veteriner s›n›r kontrol noktalar›n›n yeniden görev ve sorumluluklar›n›n belirlenerek alt yap› çal›flmalar›n›n bitirilmek üzere olmas›,
• Zirai karantina yönüyle s›n›r kontrol noktalar›nda geliflmifl laboratuarlar›n kurulmufl olmas›,
• Stratejik ürünler için zirai mücadele yöntemlerinin gelifltirilmifl olmas›,
• Serbest veteriner hekimlerden yararlan›labilmesi.
ZAYIF YÖNLER
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• Kalifiye eleman yetersizli¤i ve var olan uzmanlar›n da uzmanl›k alan› d›fl›nda çal›flmalar›,
• Bakanl›k ile Üniversiteler aras›nda iflbirli¤inin yetersiz olmas›,
• Bitki ve hayvan hastal›klar› eradikasyon çal›flmalar›na gerekli ve sürekli deste¤in sa¤lanamamas›,
• Bitki sa¤l›¤›n›n sadece kimyasal mücadele olarak görülmesi, biyolojik mücadele
ve entegre mücadeleye önem verilmemesi,
• Bitki sa¤l›¤› ile ilgili kontrol ve yapt›r›mlar›n yetersiz olmas›,
• Pestisit ve at›k depolama tesislerinin bulunmamas›,
• Birincil üretim aflamas›nda hijyen uygulamalar›nda ve sisteminde eksiklik,
• Birincil üretim aflamas›nda kamu taraf›ndan denetim ve kontrolün yetersiz olmas›,
• Hayvan hastal›k ve zararl›lar› ile mücadele için ihtiyaç duyulan bütçenin yetersiz
olmas›,
• Baz› hastal›klara yönelik teflhis alt yap›s› ve personel yetersizli¤i,
• Kamuda yetersiz personel istihdam› ve istihdam edilen personelin iller aras›nda
dengesiz da¤›l›m›,
• Çiftlik hayvanlar›n›n refah›na yönelik mevzuat›n yetersizli¤i,
• Hayvan hareketlerinin kontrolünde yetersizlik,
• Hayvan kay›t sisteminin ülke genelinde tamamlanmam›fl olmas›,
• Hayvan sa¤l›¤› konusunda yay›nlar›n yetersiz olmas›,

• Yol ve pazar kontrollerinin yetersizli¤i,
• Hayvanc›l›k iflletme ölçeklerinin küçük olmas› nedeniyle yeterli sa¤l›k ve refah
hizmetlerinin götürülememesi,
• Kaçak hayvanlar için karantina merkezlerinin olmamas›,
• Gelifltirilmifl zirai mücadele yöntemlerine çiftçi taraf›ndan yeterince uyulmamas›,
• Uzun mesafeli hayvan nakillerinde hayvan refah› için gerekli dinlenme merkezlerinin olmamas›.

FIRSATLAR
• Hayvan sa¤l›¤›nda Türkiye'nin bölgesinde ürün ve hizmet sa¤lay›c› potansiyeli,
• AB Müktesebat›na uyum,
• Do¤al yap›s› ciddi tahribatlara u¤ramam›fl alanlar›n mevcut olmas›,
• Hayvan sa¤l›¤› sigortas›n›n güçlendirilmesi,
• DTÖ Anlaflmas› gere¤i bitki ve hayvan sa¤l›¤›n›n korunmas›yla ilgili düzenlemeler,
• ‹yi tar›m uygulamalar›ndaki geliflmeler,
• Kaliteli, hibrit, hastal›klara dayan›kl› ve sertifikal› tohumlar›n kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›,
• Artan nüfus nedeniyle g›da güvenli¤i ve g›da güvenilirli¤i aç›s›ndan bitki ve hayvan sa¤l›¤›n›n korunmas›n›n en önemli unsur haline gelmesi,
• Hayvan hastal›klar›na karfl› afl› ve biyolojik madde üretiminde kamu ve özel sektördeki geliflmeler,
• Su ürünleri yetifltiricili¤i ve tüketimindeki art›fl e¤ilimi,
• Büyük ölçekli ticari hayvan yetifltiricili¤indeki art›fl,
• Özel hayvan hastal›k teflhis laboratuarlar›ndaki art›fl.

TEHD‹TLER
• Çevre ülkelerden güvenilir olmayan ürün ve materyal girifli,
• Denetim ve kontrollerdeki yetersizlikler ile kaçak hayvan hareketleri ve giriflleri,
• Gümrük kap›lar›nda yürütülen karantina ve kontrollerde yaflanan güçlükler,
• Türkiye'nin do¤u komflular›ndan hayvan hastal›klar›n›n yay›lma riski,
• Köy tavukçulu¤u uygulamalar›n›n entansif üretim iflletmelerini tehdit etmesi,
• Salg›n hastal›klar›n yay›lma h›z›n›n artmas›,
• Mezbahalar›n alt yap›lar›n›n yetersiz olmas›,
• Ruhsatl› hayvan pazarlar›n›n yetersizli¤i,
• Yaban hayat›ndaki hastal›klar,
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• Pestisitler ve g›da katk› maddelerinden kaynaklanan insan ve hayvan sa¤l›¤› için
tehlikelerin artmas›,
• Kontamine g›dalar ve yemlerin piyasaya sürülmesinin hayvan sa¤l›¤›n› olumsuz
etkilemesi,
• Entansif tar›ma paralel olarak ortaya ç›kabilecek bitki ve hayvan sa¤l›¤›n›n bozulmas›,
• Küresel ›s›nma nedeniyle zararl› popülasyonundaki art›fl,
• Kimyasallar›n yanl›fl kullan›m›ndan dolay› tar›m ürünlerindeki kal›nt›lar ve çevre
kirlili¤i,
• Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin say›ca fazla olmas›n›n e¤itim kalitesine etkisi,
• Do¤al ekosistem dengesindeki bozulmalar,
• Kay›td›fl› üretim ve tüketim,
• Yüksek girdi maliyetleri,
• Üreticilerin bilinçli ve e¤itimli olmamas›,
• Yasal düzenlemelerin h›zl› yap›lamamas›.
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4. K›rsal Kalk›nma GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
• Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik do¤rultusunda kaydedilen geliflmeler,
• K›rsal kalk›nma desteklerinin bütçedeki pay›n›n artmas›,
• Bölgesel ve K›rsal Kalk›nma Proje deneyimleri,
• Taflra teflkilat›n›n yayg›nl›¤›,
• Çeflitlilik sergileyen geleneksel zanaat ve el sanatlar› konusunda Bakanl›¤›n verdi¤i e¤itimler,
• K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumunun kurulmas›,
• KÖYDES Projesi,
• K›rsal kalk›nma destekleri ile k›rsal sanayinin ve tar›m d›fl› istihdam›n desteklenmesi,
• 5403 say›l› Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu'nun varl›¤›,
• Örgütlenme konusunda yeterli bilgi birikiminin olmas›.
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ZAYIF YÖNLER
• Tar›ma ve k›rsal alana özgü veri taban›n›n ve envanter bilgilerinin yetersizli¤i,
• K›rsal kalk›nma sürecine STK'lar›n etkin bir flekilde dahil edilememesi,
• Özellikle uluslararas› kaynaklara dayal›, k›rsal kalk›nma çal›flmalar›nda, konu
uzman› bulmadaki güçlükler,
• Tar›msal e¤itim ve yay›m hizmetlerinin, günün koflullar›na göre yenilenememesi,
• Uluslararas› geliflmelerin zaman›nda ve yeterince takip edilememesi,
• Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler,
• Tar›m-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunlar›,
• K›rsal alana hizmet götüren kamu kurulufllar› aras›ndaki koordinasyon yetersizli¤i.

FIRSATLAR
• Üreticilerin tar›msal sigorta uygulamalar›na ilgi göstermesi,
• Özel sektörün, k›rsal alanda yat›r›m yapma e¤iliminin artmas› ve buna yönelik
teflvikler,

• Tar›msal ürünlerin de¤erlendirilmesi için co¤rafi konum itibariyle uluslararas› pazarlara yak›nl›k,
• Baz› bölgelerimizde tar›m-sanayi entegrasyonunun önemli geliflme göstermesi,
• AB ve uluslararas› kaynakl› fonlara eriflebilirlik,
• Dünyada g›da fiyatlar›ndaki art›fl e¤ilimi,
• Tüketici bilincinin geliflmesi ve sa¤l›kl›, kaliteli ve organik ürünlere olan talebin
artmas›,
• ‹ç ve d›fl talebe dayal› olarak g›da sanayiinin geliflmesi,
• K›rsal turizme artan talep,
• Yayg›n üretici örgütlenmesi ve STK yap›lanmas›,
• Tar›msal üretim potansiyelinin zenginli¤i ve ürün çeflitlili¤i,
• Marka olabilecek yöresel ürün çeflitlili¤i,
• Üretim, haberleflme ve biliflim teknolojilerinin giderek geliflmesi,
• Flora ve fauna zenginli¤i, çevre kirlili¤inin az olmas› ve organik tar›m potansiyelinin bulunmas›,
• Üretici örgütlerinin, tar›msal sanayiye olan e¤ilimleri.
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TEHD‹TLER
• Küresel mali krizlerin ve iklim de¤iflikli¤inin etkileri,
• Uluslararas› politikalar›n ve yapt›r›mlar›n etkileri,
• Dünyada enerji, hammadde ve di¤er girdi fiyatlar›n›n yükselmesi,
• Sermaye birikimi eksikli¤i ve mali kaynak yetersizlikleri,
• Tar›m ve orman alanlar›n›n amaç d›fl› kullan›lmas›,
• K›rsal istihdam›n ve gelir kaynaklar›n›n a¤›rl›kl› olarak tar›msal faaliyetlere dayanmas›, tar›m sektöründe gizli iflsizlik ve kay›t d›fl›l›¤›n yayg›nl›¤›,
• Üretimin do¤al koflullara ba¤›ml›l›¤› ve verim düflüklü¤ü,
• Orman köyleri baflta olmak üzere, k›rsal yerleflimlerde yoksullu¤un yayg›n olmas›,
• K›rsal altyap› yetersizlikleri, mevcut altyap›n›n modernizasyon ihtiyac›,
• Do¤al kaynaklar›n koruma-kullanma dengesi ile ilgili sorunlar,
• Toprak kalitesinin düflüklü¤ü, engebeli yap› nedeniyle erozyonun yayg›nl›¤›, toprak kaynaklar›n›n kabiliyetlerine uygun kullan›lmamas›,

• Yerleflim birimlerinin say›ca fazla, plans›z, da¤›n›k ve küçük olmas›,
• Genç ve nitelikli iflgücünün k›rsal alanlardan göçü,
• Genel e¤itim düzeyinin düflük olmas›,
• Geleneksel davran›fl e¤ilimleri ve üretim al›flkanl›klar›,
• Kad›n üreticilerin örgütlenmesinin yetersizli¤i,
• K›rsaldaki tar›m d›fl› potansiyelin de¤erlendirilememesi,
• Küçük ölçekli aile iflletmelerinin pazar – sanayi entegrasyonuna kat›lmalar›n›n
güçlü¤ü.
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5. Kurumsal Kapasite GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
• Ülke çap›nda yay›lm›fl, yerinde hizmet veren teflkilat yap›lanmas›,
• Karar alma sürecinde paydafl görüfllerine yer veren kat›l›mc› yönetim anlay›fl›na
önem verilmesi,
• Tecrübeli, dinamik ve akademik kariyerli personel varl›¤›,
• Genel anlamda kapsaml› mevzuat varl›¤›,
• Bakanl›¤›n biliflim teknolojilerini benimsemifl olmas› ve buna iliflkin biliflim alt yap›s›n›n bulunmas›,
• ÇKS, TÜRKVET gibi kapsaml› veri tabanlar›n›n olmas›,
• “Mükemmeliyet Merkezleri” a¤›n› tesis etmek için uzmanlaflma esas›na dayal›
ihtisas merkezlerinin Araflt›rma Enstitülerinde kurulmaya bafllanm›fl olmas›,
• Dünyan›n say›l› gen bankalar›ndan birinin ülkemizde bulunmas›,
• Araflt›rma, e¤itim ve yay›m hizmetleri konusunda geliflmifl teknik ve kurumsal alt
yap›n›n olmas›.

ZAYIF YÖNLER
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• ‹nsan kaynaklar› planlamas›n›n etkin olarak yap›lmamas›,
• Genel idari ve teknik ara eleman eksikli¤i,
• Liyakate yeterince önem verilmemesi ve kariyer uzmanl›k sisteminin olmamas›,
• Kurum içi ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar›na göre ücret dengesizli¤i,
• Hizmetiçi e¤itimin yetersizli¤i,
• Kurumda çal›flanlar›n aidiyet duygular›n›n yeterli seviyede olmamas›,
• Personelin yabanc› dil seviyesinin düflük olmas›,
• Mevcut biliflim kapasitesinin etkin kullan›lamamas›,
• Toplanan verilerin ço¤unlukla idari amaçl› kullan›lmas› ve bilgiye dönüflümünde
analitik çal›flmalar›n yetersizli¤i,
• Veri taban›n›n ve envanter bilgilerinin yetersizli¤i,
• Proje haz›rlama, programlama ve uygulama konusunda yetersizlik,
• Mevcut bütçe imkanlar›ndan etkin ve verimli bir flekilde yararlan›lamamas›,
• AR-GE kaynak kullan›m etkinli¤inin düflük olmas›,
• Üniversitelerde ve Araflt›rma Enstitülerinde üretilen tar›msal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda iletilememesi ve benimsetilememesi,
• Tar›msal e¤itim ve yay›mda bilgi ve iletiflim teknolojisindeki geliflmelerden yeterince yararlan›lamamas›,
• Ar-Ge’de çal›flacak nitelikli personelin yetifltirilmesi ile ilgili sürdürülebilir bir
“araflt›r›c› yetifltirme program›n›n” olmamas›,

• ÇKS ve TÜRKVET aras›nda fonksiyonel bir entegrasyonun sa¤lanamamas›,
• Tar›msal desteklerin orta ve uzun vadeli etkilerinin tespit edilmesine yönelik çal›flmalar›n yetersizli¤i,
• Entegre ‹dare ve Kontrol Sisteminin kurulamam›fl olmas›.

FIRSATLAR
• Avrupa Birli¤i'ne uyum sürecinde Bakanl›¤›n öncelikli Bakanl›klar aras›nda olmas› ve global anlamda sektörün stratejik öneminin artmas› ile birlikte kurumsal kapasitenin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar›n h›z kazanmas›,
• Uluslararas› kaynak ve fonlar›n kapasite gelifltirmede kullan›m imkanlar›,
• Etkin bir kamu yönetim anlay›fl›n›n benimsenmifl olmas›,
• Bilgi teknolojileri yard›m›yla tar›msal üretim sistemlerinin geliflmesi,
• Bilgi teknolojilerine ilginin artmas›,
• AR-GE’ye ayr›lan kamu kaynaklar›n›n giderek artmas›,
• Özel sektörün AR-GE’ye olan ilgisinin artmas›,
• Ulusal ve uluslararas› düzeyde e¤itim imkanlar›n›n artmas›.

TEHD‹TLER
• Üreticilerin mesleki e¤itim ve gelir düzeyinin arzulanan düzeyde olmamas›,
• Tar›msal envanter ve kay›t sisteminin arzu edilen seviyede olmamas›,
• Bölgeler aras›nda ve bölge içinde geliflmifllik fark›n›n yüksekli¤i,
• Üreticilerin geleneksel davran›fl özellikleri,
• Tar›ma ayr›lan bütçe kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas›,
• Tar›mla ilgili mesleki e¤itim veren e¤itim kurumlar›n›n e¤itim kalitesinin düflüklü¤ü,
• Araflt›rma ve teknolojik kalk›nmada özel sektör pay›n›n düflük olmas›,
• Üreticilere yönelik Bakanl›k ve ilgili kurumlar d›fl›nda yap›lan yanl›fl bilgilendirme
ve yönlendirmeler,
• E¤itim eksikli¤inden kaynaklanan iletiflim, eflgüdüm ve kaynak kullan›m› sorunlar›,
• STK’lar›n ve meslek kurulufllar›n›n e¤itim ve yay›m çal›flmalar›nda yeterince yer
almamas›.
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Stratejik Alanlar
ve Amaçlar

A. TARIMSAL ÜRET‹M VE ARZ GÜVENL‹⁄‹
1. Tar›msal üretimi yönlendirmek ve arz güvenli¤ini sa¤lamak.
2. Tar›msal altyap›y› gelifltirmek, çevre ve do¤al kaynaklar› korumak, iyilefltirmek,
sürdürülebilirli¤i sa¤lamak ve do¤al afetlerin etkisini azaltmaya yönelik tedbirler almak.

B. GIDA GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹
3. Güvenilir g›da ve yem arz›n› sa¤lamak.

C. B‹TK‹ VE HAYVAN SA⁄LI⁄I
4. Bitki ve hayvan hastal›k ve zararl›lar›n› eradike etmek, ürün kay›plar›n› önlemek
ve halk sa¤l›¤›n› korumak.

D. KIRSAL KALKINMA
5. K›rsal alanda tar›msal altyap› hizmetlerini, insan kaynaklar›n› ve örgütlenme
düzeyini gelifltirmek, pazar entegrasyonunu sa¤lamak, k›rsal nüfusun gelirini çeflitlendirmek, yerel kalk›nma kapasitesini ve yaflam kalitesini art›rmak.

E. KURUMSAL KAPAS‹TE
6. Etkin ve kaliteli hizmet sunmak üzere yönetsel ve kurumsal mükemmeliyeti
sa¤lamak.
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Amaçlar ve
Stratejiler

1. Tar›msal üretimi yönlendirmek ve arz güvenli¤ini
sa¤lamak.
• Bölgesel de¤erlerin tespit edilmesi, sektörün kay›t alt›na al›nmas›, veri taban›
oluflturulmas›, sektörler için ihtiyaç tespitlerinin yap›lmas›,
• Özel sektör, kamu ve STK’lar ile iflbirli¤i yap›lmas›,
• Üreticilerin, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan fon kullanabilmesi için çal›flmalar›n yap›lmas›,
• Girdi kullan›m› ve sertifikaland›rma sistemlerinin etkin hale getirilmesi,
• Pazar›n talebine göre üretim, e¤itim ve yay›m çal›flmalar›n›n yap›lmas›,
• Sözleflmeli üretimde mevzuat›n etkin hale getirilmesi, üretici, sanayici ve üretici örgütü entegrasyonunun sa¤lanmas›,
• Çevre dostu üretim tekniklerinin kullan›lmas›,
• Biyolojik çeflitlili¤in etkin ve sürdürülebilir kullan›m›n›n sa¤lanmas›,
• Katma de¤eri yüksek ve sanayinin ihtiyac› olan ürünlerin gelifltirilmesi, çeflitlendirilmesi ve üretiminin teflvik edilmesi,
• Yerli teknoloji gelifltirme, kullan›m ve ihrac›n›n teflvik edilmesi,
• Yerli tohumculuk sektörünün geliflmesini sa¤layacak tedbirlerin gelifltirilmesi ve
uygulanmas›,
• Araflt›rma Enstitüleri taraf›ndan gelifltirilen çeflitlerin ve ara kademe materyalinin özel sektör taraf›ndan etkin de¤erlendirilmesini sa¤layacak tedbirlerin al›nmas› ve
uygulanmas›,
• Ürünlerin rekabet gücünü ve tüketimini artt›rmak üzere, pazar araflt›rmalar›,
markalaflma ve üretim periyodunu geniflletici tedbirlerin al›nmas›, e¤itim ve dan›flmanl›k çal›flmalar› ile desteklenmesi,
• Ulusal ve küresel ölçekte ihtiyaç duyulan rekabet gücü yüksek ürünlerin gelifltirilmesinin ve üretiminin teflvik edilmesi,
• Ulusal ve uluslararas› piyasalar›n izlenmesi,
• Uluslararas› ticari standartlar›n belirlenmesinde aktif kat›l›m sa¤lanmas›,
• Reklam ve tan›t›m amaçl› faaliyetlerin desteklenmesi,
• G›da iflleme sanayiinin, hedef pazarlar›n taleplerine göre ürün gelifltirmesi ve
üretim yapmas›n›n teflvik edilmesi,
• Geleneksel ihraç ürünlerinin katma de¤eri yüksek ürünler haline getirilmesinin
teflvik edilmesi,
• Ürün depolama ve raf ömrünü uzatacak çal›flmalar›n desteklenmesi,
• Baflta e-ticaret uygulamalar› olmak üzere modern iletiflim ve pazarlama sistemlerinin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›,
• AB’ye uyum.
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2. Tar›msal altyap›y› gelifltirmek, çevre ve
do¤al kaynaklar› korumak, iyilefltirmek,
sürdürülebilirli¤i sa¤lamak ve do¤al afetlerin etkisini
azaltmaya yönelik tedbirler almak.
• Tar›msal desteklerde minimum iflletme büyüklü¤ü,
• Tar›m arazilerinin korunmas› ve de¤erlendirilmesi,
• Su kaynaklar›n›n korunmas› ve rasyonel kullan›m›,
• Erozyonu önleyici tedbirlerle ilgili olarak di¤er kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›lmas›,
• Tar›msal araflt›rmalarda “ihtisas merkezlerinin” oluflturulmas›,
• Özel sektör, üniversite ve kamunun iflbirli¤i içinde teknoloji gelifltirme çal›flmalar›n› yürütece¤i “Tar›msal Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin” kurulmas›n›n teflvik edilmesi ve desteklenmesi,
• Tar›msal üretim için gerekli olan toprak, su ve genetik kaynaklar›n korunmas›
ve gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar yap›lmas›,
• Tüm sistemin entegre yönetilmesi,
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• Arazi toplulaflt›rma uygulamalar›na h›z verilmesi,
• Tar›m arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi,
• Ortalama iflletme büyüklü¤ünün art›r›lmas›,
• Risk yönetiminin etkinlefltirilmesi,
• Olumsuz çevre koflullar›na dayan›kl› çeflit ve ›rk gelifltirilmesi,
• Çevre dostu üretim tekniklerinin kullan›lmas›,
• Üreticilerin ulusal ve uluslararas› kaynaklardan fon kullanabilmesi için çal›flmalar›n yap›lmas›,
• AB’ye uyum.

3. Güvenilir g›da ve yem arz›n› sa¤lamak.
• Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve üreticilerin e¤itimi, toplumsal bilinçlendirme
kampanyalar›n›n bafllat›lmas›,
• Çiftlikten sofraya güvenilir g›da flartlar›n›n belirlenmesi amac›yla AB müktesebat›, Kodeks Alimentarius standartlar› ve ülkemiz ihtiyaçlar› çerçevesinde mevzuat›n
haz›rlanmas› ve/veya revize edilmesi,
• G›da ve yem denetim ve kontrol sisteminin ISO 17020’ye göre akreditasyonun
tamamlanmas›,
• Denetim ve kontrolde koordinasyonun sa¤lanmas›,
• ‹yi hijyen k›lavuzlar›n›n yay›mlanmas›,
• Hayvansal ürün üreten iflletmelerin s›n›fland›r›lmalar›n›n tamamlanmas›,
• Geneti¤i de¤ifltirilmifl g›da ve yemle ilgili mevzuat›n haz›rlanmas›,
• Denetim ve izleme programlar›n›n art›r›lmas›,
• ‹hracatta sorun yaflanan sektörlere yönelik gerekli tedbirlerin al›nmas›,
• ‹thalat kontrolleri dahil, piyasa denetim ve kontrollerinin risk esas›na dayal› yürütülmesi,
• Uluslararas› yükümlülükler çerçevesinde, ithalat denetim ve kontrol sisteminin
yeniden düzenlenmesi,
• RASFF (G›da ve Yem H›zl› Alarm Sistemi)’›n etkin olarak uygulanmaya bafllanmas›,
• Konuyla ilgili ulusal ve uluslararas› kurum ve kurulufllarla g›da güvenilirli¤i yaklafl›m›na dair iflbirli¤i imkanlar›n›n art›r›lmas›,
• Kodeks Alimentarius toplant›lar›na aktif kat›l›m sa¤lanmas›,
• DTÖ-SPS (Sa¤l›k ve Bitki Sa¤l›¤› Önlemleri Anlaflmas›) kapsam›nda bildirim
sisteminin aktif olarak yürütülmesinin sa¤lanmas›,
• Sektörde çal›flan sorumlu yöneticilere yönelik e¤itim çal›flmalar› düzenlenmesi,
• G›da güvenilirli¤inin sa¤lanmas›nda ürün, iflleme ve iflletme düzeyinde araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›n›n yürütülmesi,
• HACCP, izlenebilirlik, geri ça¤›rma/toplatma sistemleri, otokontrol sistemlerinin
kurulmas›, araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar› da dahil olmak üzere özel sektör, üniversite, meslek odalar› ve STK’lar ile iflbirli¤i yap›lmas›,
• ‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara yönelik sa¤l›kl› g›da ve süt tüketim kampanyalar› düzenlenmesi,
• AB’ye uyum.
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4. Bitki ve hayvan hastal›k ve zararl›lar›n› eradike etmek,
ürün kay›plar›n› önlemek ve halk sa¤l›¤›n› korumak.
• Birincil üretim aflamas›nda kamu denetim ve kontrolünün sa¤lanmas›,
• Bitki sa¤l›¤› uygulamalar›n›n kat›l›mc› ve çevreci bir yaklafl›mla yürütülmesi ve
kontrolünün sa¤lanmas›,
• Zaman›nda ve etkin iç ve d›fl zirai karantina önlemlerinin al›nmas› ve kontrolü,
• Bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele aletlerinin uluslararas› standartlara uygun olarak ülke ihtiyaçlar› do¤rultusunda ruhsatland›r›lmalar› ile kontrollerinin sa¤lanmas›,
• Bitki sa¤l›¤› alan›nda karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümüne yönelik araflt›rmalar›n
yürütülmesi ve araflt›rma sonuçlar›n›n h›zla uygulamaya aktar›lmas›,
• Bitkisel üretim alanlar›n›n kimyasallar›n olumsuz etkilerinden korunmas› yönünde kontrolünün sa¤lanmas›,
• ‹yi Tar›m Uygulamalar›, Entegre Mücadele (IPM) ve Organik Tar›m uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›,
• Üreticilerin, ‹yi Tar›m Uygulamalar› kapsam›nda üretim yapmalar› için e¤itim,
teflvik ve destekleme sistemlerinin gelifltirilmesi ve tüketici talebinin art›r›lmas›,
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• Bitki sa¤l›¤› ile ilgili uluslararas› geliflmelerin takip edilmesi,
• Bitki koruma uygulama, metot ve tedbirlerinin gelifltirilmesi, adaptasyonu ve uygulamaya aktar›lmas›,
• Öncelikli salg›n hayvan hastal›klar›n›n belirlenerek Ülkesel, bölgesel ve bölümsel eradikasyon programlar›n›n haz›rlanmas› ve bu hastal›klarla ilgili “Acil Eylem Planlar›n›n” oluflturulmas›,
• Paydafllar›n programlara deste¤ini almak için kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme çal›flmalar›n›n yap›lmas›,
• Akredite veteriner hekimlik uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›,
• Veteriner Bilgi Sistemi veri taban›n›n gelifltirilerek tüm paydafllar›n kullan›m›na
sunulmas›,
• Hayvan varl›¤›n›n kay›t alt›na al›nmas› ve kimliklendirilmesi,
• Teflhis ve tedavide kullan›lan afl›, biyolojik madde ve ekipmanlar›n yerli üretiminin teflvik edilmesi,
• Hayvansal at›k ve art›klar›n imhas› için mekanizmalar›n oluflturulmas›,
• Veteriner afl› ve ilaç bayilerinin kontrolünde Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iflbirli¤i ve koordinasyonun sa¤lanmas›,

• GMP ve GLP uygulamalar› ile ilgili mevzuat›n oluflturulmas› ve ulusal otoritenin
teflkil edilmesi,
• Veteriner S›n›r Kontrol Noktalar›n›n fiziki ve teknik alt yap›lar›n›n güçlendirilmesi,
• Hayvan borsa ve pazarlar›n›n rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin al›nmas›,
• Yurt içi ve yurt d›fl› illegal hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin, ilgili kurum ve
kurulufllarla iflbirli¤i içerisinde engellenmesi,
• Koruyucu hekimlik konusunda fark›ndal›¤›n art›r›lmas›,
• Mezbaha ve kombinalar›n alt yap›lar›n›n iyilefltirilmesinin sa¤lanmas›,
• Ulusal ve uluslararas› kaynaklardan fon kullanabilmesi için çal›flmalar›n yap›lmas›,
• AB’ye uyum.
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5. K›rsal alanda tar›msal altyap› hizmetlerini,
insan kaynaklar›n› ve örgütlenme düzeyini gelifltirmek,
pazar entegrasyonunu sa¤lamak, k›rsal nüfusun
gelirini çeflitlendirmek, yerel kalk›nma kapasitesini ve
yaflam kalitesini art›rmak.
• Yerel yönetimler, STK, özel sektör, üniversiteler ve örgütlerle iflbirli¤i yaparak;
ulusal ve uluslararas› fonlara ulafl›m ve etkin kullan›m›n›n sa¤lanmas›,
• Kurumlar aras› iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve bürokrasinin azalt›lmas›,
• Teknoloji kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve “e-ticaret” uygulamalar›n›n teflvik
edilmesi,
• K›rsal kesimin B‹T’e eriflimi konusunda ilgili kurulufllarla iflbirli¤i yap›lmas›,
• Kad›nlar, gençler ve hassas gruplar için pozitif ayr›mc›l›¤›n gözetilmesi,
• Yereldeki üretici örgütlerinin birleflmesinin, STK ve üniversitelerle iflbirli¤i yapmas›n›n özendirilmesi, ulusal network a¤›n›n kurulmas›,
• Desteklerin yereldeki üretici örgütleri kanal›yla verilmesi,
• ‹flletmelerin modernize edilmesi, AR-GE çal›flmalar›n›n desteklenmesi ve yeni
teknolojilerin yayg›nlaflt›r›lmas›,
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• Markalaflma ve co¤rafi iflaret çal›flmalar›na öncelik verilmesi,
• Katma de¤eri yüksek ürünlerin üretiminin teflvik edilmesi,
• G›da iflleme sanayiinin hedef pazarlar›n taleplerine göre üretim yapmas›n›n
teflvik edilmesi,
• E¤itim ve yay›m faaliyetlerinin gelifltirilmesi,
• Reklam ve tan›t›m amaçl› faaliyetlerin desteklenmesi,
• Tar›msal pazarlarda üretici örgütlerinin rollerinin güçlendirilmesi ve gelifltirilmesi için üretici gruplar›n›n kurulmas›n›n desteklenmesi,
• Ekonomik faaliyetlerin çeflitlendirilmesi ve gelifltirilmesi,
• AB’ye uyum.

6. Etkin ve kaliteli hizmet sunmak üzere yönetsel ve
kurumsal mükemmeliyeti sa¤lamak.
• Birimlerin insan kaynaklar› ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde, iflgücü analizleri, yörenin tar›msal potansiyeli, üretici ve tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerinin dikkate al›nd›¤›
düzenlemelerin yap›lmas›,
• Nitelikli personel istihdam›na yönelik bir sistemin kurulmas›,
• Baflar›y›, verimlili¤i ve liyakati teflvik edici çal›flma ortam›n›n oluflturulmas›na
yönelik uygulamalara a¤›rl›k verilmesi,
• Kariyer uzmanl›¤› sisteminin oluflturulmas›,
• Çal›flanlar›n sosyal, teknik ve idari becerilerinin gelifltirilmesine yönelik ölçülebilir e¤itim faaliyetlerine a¤›rl›k verilmesi,
• Ulusal ve uluslararas› kurumlarla iflbirli¤i yap›lmas›,
• Risk de¤erlendirme biriminin kurulmas›,
• Kaynaklar›n etkin kullan›m›na yönelik olarak, uygulanacak yeni projelerin belirlenmesinde mükerrerli¤in engellenmesi, verimlilik ve kat›l›mc›l›¤›n ön plana ç›kar›lmas›,
• Proje haz›rlama, yönetimi, izleme ve de¤erlendirme konular›nda kapasitenin
güçlendirilmesi,
• Araflt›rma sisteminde ihtisaslaflmay› sa¤layacak ve uluslararas› alanda yerli
teknolojilerin rekabet gücünü yükseltecek araflt›rmalar›n yap›laca¤› “ihtisas merkezlerinin kurulmas›” ve “ihtisas merkezleri a¤›n›n” oluflturulmas›,
• Özel sektör, üniversite, kamu iflbirli¤ini güçlendirmek, uygulanma ve rekabet
gücü yüksek teknolojiler gelifltirmek üzere “Tar›msal Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinin”
kurulmas›n›n teflvik edilmesi ve desteklenmesi,
• Bakanl›¤›n biliflim politikalar›n›n belirlenmesi ve bilgi teknolojilerinin daha etkin
kullan›lmas› amac›yla, gerekli kurumsal ve teknik altyap›n›n kurulmas›,
• E-devlet, e-tar›m, e-ticaret gibi uygulamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda ilgili kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yap›lmas›,
• Çözüm odakl› AR-GE öncelik alanlar›n›n belirlenmesi,
• Kamu d›fl› yay›m ve dan›flmanl›k faaliyetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›,
• Kamu yay›m personelinin teknik bilgi seviyesinin yükseltilmesi,
• Sosyal kampanyalar ve saha çal›flmalar› yap›lmas›,
• AB’ye uyum.
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Stratejik Hedefler ve
Performans Göstergeleri,
B i r i m ‹ l i flflkk i s i
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Dokuzuncu Kalk›nma Plan› - Hedef ‹liflkisi
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‹zleme ve
De¤erlendirme

Bakanl›¤›m›z›n Stratejik Yönetim Sürecinin ilk aflamas› olan Stratejik Plan çal›flmalar› tamamlanarak 2010-2014 Dönemi Stratejik Plan› haz›rlanm›flt›r. Planda belirlenen amaç ve hedeflere iliflkin olarak öncelikle Performans Program›n›n oluflturulmas›,
Performans Esasl› Bütçenin haz›rlanmas› ve son olarak ‹zleme ve De¤erlendirme çal›flmalar›na bafllanmas›yla Bakanl›¤›m›zda Stratejik Yönetim Sürecinin gereklilikleri tamamlanm›fl olacakt›r.
2010 y›l›ndan itibaren Stratejik Plan, Performans Program› ve Performans Esasl›
Bütçe uygulanacakt›r. Stratejik Plan›n y›ll›k uygulama dilimleri olan Performans Program› çerçevesinde, hedeflere ulaflmak için yürütülecek faaliyet ve projelerin ‹zleme ve
De¤erlendirme çal›flmalar› Bakanl›¤›m›z Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›’n›n koordinasyonunda yürütülecektir.
‹zleme süreci, Bakanl›¤›m›z Stratejik Plan›n›n uygulanmaya bafllanmas›n› takiben
bafllayacakt›r. ‹zleme sürecinde Stratejik Plan ve Performans Program›nda belirlenen
öncelikli amaç ve hedeflere ne ölçüde eriflildi¤i üçer ayl›k dönemler halinde sistematik
olarak takip edilerek aç›klama ve yorumlar› da içerecek flekilde raporlanacakt›r.
De¤erlendirme, izleme raporlar› da göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin uygulama sonuçlar› ile karfl›laflt›rmal› analizidir. Baflka bir deyiflle, performans hedeflerine ulaflmak için kullan›lan yöntem ile yürütülen faaliyet veya projeler ile
bunlar›n sonucunda elde edilen ç›kt› ve sonuçlar› de¤erlendirme sürecidir. Bu aflamada Üst Yöneticiye sunulacak rapor, Stratejik Plan ve Performans Program› uyar›nca
yürütülen faaliyet veya projeleri, belirlenmifl performans göstergelerine göre hedef ve
gerçekleflme durumu ile meydana gelen sapmalar›n nedenlerini aç›klayacak flekilde
haz›rlanacakt›r.
‹zleme ve de¤erlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürüttükleri faaliyet veya
projelerle ilgili bilgiler periyodik olarak Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤› koordinasyonunda de¤erlendirilecek ve de¤erlendirme sonuçlar› Üst Yöneticiye sunulacakt›r. Bu aflamadan sonra, Üst Yöneticiden gelen kararlar do¤rultusunda ilgili birimlere geri bildirimde bulunulacakt›r. Bu süreç stratejik yönetime dinamizm kazand›ran ve süreklilik arz
eden geri besleme sürecidir. Bu dönemde, yönetim sürecinin yeniden gözden geçirilerek ortaya ç›kabilecek beklenmeyen sonuçlar›n önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas› ve Plan›n uygulamaya devam edilmesi sa¤lanacakt›r.
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T e flflkk i l a t › m › z

Teflkilat Yap›s›
Bakan
Özel Kalem Müdürlü¤ü

Bakanl›k Müflavirli¤i

Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müflavirli¤i

Yurtd›fl›
Tar›m Müflavirlikleri
Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›

Yüksek Komiserler
Kurulu

Müsteflar
Strateji Gelifltirme
Baflkanl›¤›

‹ç Denetim Birimi

Müsteflar Yard›mc›lar›

Ana Hizmet Birimleri
• Tar›msal Üretim ve Gelifltirme Gen. Müd.
• Koruma ve Kontrol Gen. Müd.
• Teflkilatlanma ve Destekleme Gen. Müd.
• Tar›msal Araflt›rmalar Gen. Müd.
• D›fl ‹liflkiler ve Avrupa Birli¤i
Koordinasyon Dai. Bflk.

Taflra Birimleri
• ‹l Müdürlükleri
• ‹lçe Müdürlükleri
• Araflt›rma Enstitüleri
• Üretme ‹stasyonlar›
• ‹l Kontrol Laboratuarlar›
• Zirai Karantina Müdürlükleri
• Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner
Müdürlükleri
• Veteriner S›n›r Kontrol Noktas›
Müdürlükleri

Denetim ve Dan›flma Birimleri
• Hukuk Müflavirli¤i

Yard›mc› Hizmet Birimleri
• Personel Genel Müdürlü¤ü
• ‹dari ve Mali ‹fller Dai. Bflk.
• Yay›n Dairesi Baflkanl›¤›

Ba¤l› Kurulufllar
• Tar›m Reformu Gen. Müd.
• Atatürk Orman Çiftli¤i Müd.

‹lgili Kurulufllar
• Toprak Mahsulleri Ofisi Gen. Müd.
• Tar›m ‹flletmeleri Gen. Müd.
• Çay ‹flletmeleri Gen. Müd.
• Et ve Bal›k Kurumu Gen. Müd.
• Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme
Kurumu
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BAKANLI⁄IN GÖREV VE YETK‹LER‹
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n görevleri, “441 Say›l› Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname” ile düzenlenmifltir. Buna göre Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n görevleri flunlard›r:
• K›rsal bölgelerin kalk›nd›r›lmas›, tar›m, hayvanc›l›k ve su ürünlerinin gelifltirilmesi için politikalar›n tespitine yard›mc› olmak ve bunlardan görev alan›na girenleri uygulamak, tar›m kesimi ve k›rsal bölgelerin gelifltirilmesi için altyap› tesislerini yapmak ve
yapt›rmak,
• Üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçlar› ile toprak, su, bitki, hayvan varl›¤› ve benzeri
tabii kaynaklar›n korunmas› ve gelifltirilmesi için araflt›rma, inceleme, plan, program ve
projeler yapmak ve yapt›rmak,
• Tar›msal kredi ve di¤er girdilerin, temin, tedarik ve da¤›t›m› ile ilgili hizmetlerde
ve çiftçinin teflkilatlanmas›nda yard›mc› olmak, tar›m ürünlerini destekleme politikalar›
ile ilgili çal›flmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yard›m yapmak,
• G›da ve di¤er tar›m ve hayvanc›l›k ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, ifllenmesi, korunmas›, pazarlanmas› ve de¤erlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kurulufllar›n› tesis etmek, iflletmek ve bu konularda çiftçilerin teflkilatlanmas›nda yard›mc› olmak,
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• K›rsal yerleflme birimlerinin ekonomik ve sosyal tesislere, sa¤l›kl› ve modern fiziki yerleflme imkanlar›na kavuflmalar›n› sa¤layacak politikalar› gelifltirmek, arazi toplulaflt›rmas› yapmak,
• Halk›n gere¤i gibi beslenmesini sa¤lamak ve tüketim taleplerini karfl›lamak için
ihtiyaç duyulan çal›flmalar› yapmak, ihracat imkanlar›n› gelifltirmek üzere bitkisel üretim ve hayvanc›l›kta verimlili¤i art›r›c› tedbirleri almak ve üretimi çeflitlendirmek,
• Tar›m ve hayvanc›l›k konular›nda araflt›rmalar yapmak, bunlar›n gerektirdi¤i ›slah, deneme, üretme, ürün iflleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve iflletmek, bu tesisleri kurup iflletmek isteyen özel sektöre yard›mc› olmak, gerekli izni vermek,
• Verimli ve faydal› tar›m bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yayg›nlaflt›rmak amac›yla, tar›msal yay›m ve e¤itim sistemi ve programlar› ile projelerini haz›rlamak ve uygulamak,
• Çiftçi mallar›n›n korunmas›, tar›m d›fl›nda kullan›lmaya tahsis edilecek arazinin
tespiti, bunlar›n kullan›lmas›na izin vermek için ilgili kurulufllarla koordinasyon sa¤lamak, devletin özel mülkiyetinde bulunan yabani f›st›kl›k, zeytinlik, harnupluk, fundal›k,
makilik, çay›r ve meralar›n altyap› tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile ›slah, imar
ve ihya etmek,
• G›da konular›nda araflt›rmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, g›da kontrolüne
yard›mc› olmak, Türk G›da Kodeksinin haz›rlanmas› ve uygulanmas›n› gerçeklefltirmek, g›da ve yem sanayileri ürünlerini denetlemek, yem tescil ve kontrol hizmetlerini
yürütmek,

• Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastal›klar, haflereler ve yabanc› otlarla mücadele etmek, bu konularda araflt›rmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai karantina planlar›n› yapmak ve hastal›k ve zararl›lar›n yay›lmalar›n› önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastal›k ve zararl›lar yönünden kontrol etmek, iç ve d›fl karantina ilkelerini, s›n›rlay›c› ve yasaklay›c› tedbirleri belirlemek, uygulamak, uygulamalar› kontrol etmek,
• Zirai mücadele ilaçlar›n›n, alet ve makinelerinin ithal, imal, sat›fl ve kullan›lma
esaslar›n› tespit etmek, ilaçlar›n insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek flekilde
kullan›lmas›n› teminen gerekli denetlemeleri yapmak,
• Hayvanlar›n sa¤l›¤›na zarar veren her türlü salg›n ve paraziter hastal›klar ile ilgili teflhis, tedavi ve koruma tedbir ve flartlar›n› tespit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, iç ve d›fl karantina flartlar›n› belirlemek, uygulanmas›n› sa¤lamak, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak,
• Hayvan bar›naklar› ve tesislerini sa¤l›k yönünden kontrol etmek, mezbahalarla
hayvan kesimi ve iflletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek,
• Hayvan hastal›klar›nda kullan›lan afl›, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile
veteriner ilaçlar›n› üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, sat›fl, tafl›ma ve muhafaza flartlar›n› tespit etmek, imalat›na ve sat›fl›na izin vermek, kontrol etmek, k›smen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek
için gerekli araflt›rmalar› yapmak, laboratuar, imalat yerleri ve istasyonlar› kurmak ve
kurulmalar›na izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek,
• Veterinerlik konular›nda araflt›rmalar yapmak, hayvan hastal›klar› ve tedavileri
hakk›nda yay›m hizmetleri götürmek,
• Hayvanlar›n verimlerini ve üretimini art›rmak amac› ile ›slah, tabii, sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve gelifltirme programlar›n› haz›rlamak,
uygulamak, çiftçilerin modern hayvanc›l›k iflletmeleri kurmalar›n› özendirmek, hayvan
soy kütü¤ü sistemini organize etmek, hayvan yetifltiricili¤i ve yönetimi konular›nda
araflt›rma, e¤itim ve yay›m hizmetleri yapmak,
• Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanl›kla ilgili olanlar› yapmak ve
yapt›rmak,
• Tar›m alanlar›n›n gayesine uygun bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak, denetlemek ve ilgili kurulufllarla iflbirli¤i yapmakt›r.
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BAKANLIK TAR‹HÇES‹
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• 1838, Ziraat ve Sanayi Meclisi; ‹lk yap›, Meclis fleklinde kurularak tar›m hizmetlerini D›fliflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak yürütmüfltür.
• 13.05.1839, Meclisi Umuru Nafia; Meclis, tar›m hizmetlerini Ticaret Bakanl›¤›na ba¤l› olarak yürütmüfltür.
• 02.03.1843, Ziraat Meclisi; Meclis, Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak kurulmufltur. Her Eyalet, Sancak ve Kaymakaml›¤a birer Ziraat Müdürü, ‹lçe ve Bucaklarla büyük Karyelere birer Ziraat Müdür Vekili atanm›flt›r. 1845 y›l›nda tekrar Ticaret Bakanl›¤›na ba¤lanm›flt›r.
• 16.01.1846, Ziraat Nezareti; Tanzimat Ferman›’n› izleyen y›llarda Bat› örnek
al›narak Tar›m Bakanl›¤› kurulmufltur. Tar›m Bakanl›¤›’n›n ba¤›ms›z yap›s› 4 ay devam etmifltir.
• 1846-1891, Ticaret ve Nafia Nezareti, Ticaret Nezareti, Ticaret ve Ziraat Nezareti, Orman ve Maadin Nezareti; Tar›m Bakanl›¤› ile Ticaret Bakanl›¤› birlefltirildikten sonra tar›m hizmetleri de¤iflik adlar alt›nda yürütülmüfltür. Bu dönemde Ziraat Müfettiflli¤i (1881), Ziraat Müdürlü¤ü (1883), Veteriner Müfettiflli¤i (1885), Hukuk Müflavirli¤i (1890), ‹statistik Müdürlü¤ü (1887), Halkal› Ziraat ve Baytar Mektepleri gibi Birimler oluflturulmufl ve Ziraat Bankas› 1889’da Bakanl›¤a ba¤lanm›flt›r.
• 1891-1911, Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti; Ziraat Fen Heyeti ve Hayvan
Sa¤l›k Zab›tas› Komisyonu ad› alt›nda yeni bir kurulufla gidildi¤i görülmektedir. Bu dönemde, Tar›m hizmetleri Ziraat ve Veteriner Genel Müdürlükleriyle yerine getirilmifltir.
• 02 May›s 1920, ‹ktisat Vekâleti; “3 say›l› Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ‹cra
Vekillerinin Sureti ‹ntihab›na Dair Kanun”la ticaret, ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili ifller ‹ktisat Vekaletince yürütülmüfltür.
• 25 Mart 1924-1928, Ziraat Vekaleti; “432 say›l› Ziraat ve Ticaret Vekaletleri
Teflkili Hakk›nda Kanun”la Tar›m Bakanl›¤› kurulmufltur.
• 21 Ocak 1929-1931; “1200 say›l› Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve ‹ktisat Vekaleti Teflkili Hakk›nda Kanun”la Ziraat Vekaleti tekrar ‹ktisat Vekaleti’ne ba¤lanm›flt›r.
• 30 Aral›k 1931-1937, Ziraat Vekaleti; “1910 say›l› Ziraat Vekaleti Teflkiline Dair Kanun”la ‹ktisat Vekaleti’nden ayr›larak, Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklar› belirlenmifl, Tar›m, Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri Bakanl›¤a dahil olmufltur.
• 14 Haziran 1937-1951, Ziraat Vekâleti; 3203 say›l› “Ziraat Vekâleti Vazife ve
Selahiyat Kanunu” ile 1937 y›l›nda Merkez ve Taflra Teflkilat›n›n görev ve sorumluluklar› ayr›nt›l› flekilde düzenlenmifltir. Merkez Teflkilat›; Bakanl›k Makam›, Dan›flma ve
Denetim, Ana Hizmet, Yard›mc› ve Katma Bütçeli Ba¤l› Kurulufl Birimleri’nden, Taflra
Teflkilat›; Ziraat Genel Müdürlü¤ü ve Veteriner Genel Müdürlü¤ünün ‹l’lerde örgütlenmesiyle oluflturulmufltur. Teftifl Heyeti Reisli¤i ve Hukuk Müflavirli¤i kurulmufltur. 1944
y›l›nda Türkiye Zirai Donat›m Kurumu Genel Müdürlü¤ü ‹lgili Kurulufl olarak Bakanl›¤a
ba¤lanm›flt›r. Orman Umum (Genel) Müdürlü¤ü (1937-1974, 1980-1991), Zirai Kombinalar ‹daresi (1937-1950), Devlet Ziraat ‹flletmeleri Kurumu (1938-1950) ve FAO Genel Sekreterli¤i (1937-1962) Bakanl›¤a kat›lm›fllard›r.
• 1951-1962, Ziraat Vekaleti (Geliflme Dönemi); Atatürk Orman Çiftli¤i Genel
Müdürlü¤ü (1951-…), Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlü¤ü (1960-

1984), Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü (1951-1979), Topraksu Genel Müdürlü¤ü (1960-1973, 1983-1988), Türkiye Tiftik ve Yapa¤› A.fi. Genel Müdürlü¤ü
(1960-1983) ve Yem Sanayi TAfi Genel Müdürlü¤ü (1960-1992) gibi Birimler bu dönemde Bakanl›¤a ba¤lanm›flt›r.
• 1962-1974, Ziraat Vekâleti (Planl› Dönem); ‹lk planl› çal›flma döneminde “Planlama Araflt›rma ve Koordinasyon Genel Müdürlü¤ü” vb. birçok yeni Birim Bakanl›¤a
kat›lm›flt›r. Çeflitli isim de¤iflikliklerinden sonra Araflt›rma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Baflkanl›¤›, “Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›” ad› alt›nda kurularak (2006) görev,
yetki ve sorumluluklar› tekrar düzenlenmifltir. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlü¤ü (1963-1992), Su Ürünleri Genel Müdürlü¤ü (1963-1982), Yem Tescil ve
Kontrol Genel Müdürlü¤ü (1963-1982) yeni kat›lan Birimlerdir. D›fl ‹liflkiler Birimi ilk kez
oluflturulmufltur.
• 26 Ocak 1974-1981, G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›; Bakanl›k ad›
Cumhurbaflkanl›¤›n›n 26.01.1974 tarih ve 4/92 say›l› Onaylar› ile de¤ifltirilmifltir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü¤ü (1974-…), Et ve Bal›k Kurumu Genel Müdürlü¤ü (1974-1992), Sun’i ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlü¤ü (19741982), Yafl Meyve ve Sebze ‹hracat› Projeleri Genel Müdürlü¤ü (1974-1979) bu dönemde Bakanl›¤a kat›lm›flt›r.
• 17 fiubat 1981-1983, Tar›m ve Orman Bakanl›¤›; “2384 say›l› Orman Bakanl›¤›n›n Tar›m Bakanl›¤›na Devri Hakk›nda Kanun”la Orman Bakanl›¤› ve hizmetleri devral›nm›flt›r. Devlet Üretme Çiftlikleri (1937-1982), Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü
olarak yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Toprak ve ‹skan Genel Müdürlü¤ü (1982-1984), Ba¤Bahçe ‹flleri Genel Müdürlü¤ü (1980-1982), A¤açland›rma ve Erozyon Kontrol Genel
Müdürlü¤ü (1980-1982), Orman Köy ‹liflkileri Genel Müdürlü¤ü (1980-1982, 1982-1991
Daire Baflkanl›¤›), Milli Parklar ve Avc›l›k Genel Müdürlü¤ü (1980-1982), Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlü¤ü (1980-1982) bu dönemde ba¤lanm›flt›r. De¤iflik Birimlerle yürütülen hizmetler yeni kurulan Personel Genel Müdürlü¤ü’ne (1982-…) verilmifltir.
• 1983-1991, Tar›m Orman ve Köyiflleri Bakanl›¤›:
• 14 Aral›k 1983-1984; “183 say›l› Tar›m Orman ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda KHK” ç›kar›larak Bakanl›k ile Köyiflleri ve Kooperatifler Bakanl›¤› birlefltirilmifltir. Kooperatifler Genel Müdürlü¤ü ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlü¤ü (1983-1984) bu dönemde kat›lm›flt›r.
• 18 Haziran 1984-1985; 183 say›l› KHK’y› de¤ifltiren 212 say›l› KHK’n›n yürürlü¤e girmesiyle 1937’den beri görev yapan Ziraat ‹flleri ve Veteriner ‹flleri Genel Müdürlükleri (1937-1984) ve birçok Birim kald›r›lm›flt›r. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü,
Teflkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü¤ü, Yay›n Dairesi Baflkanl›¤›, Tar›m Reformu Genel Müdürlü¤ü (1984-…), Proje Uygulama Genel Müdürlü¤ü (1984-1991),
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i (1984-…) vb. Birimler bu dönemde kurulmufltur.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü (1984-2005) Bakanl›¤a ba¤lanm›flt›r.
• 6 Mart 1985-1991; 183 say›l› KHK ve 212 say›l› KHK, 3161 say›l› Kanun’la taflra kurulufllar› içerisinde gösterilen Bakanl›k Bölge Müdürlü¤ü kald›r›lm›flt›r.
• 9 A¤ustos 1991-…,Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›; Orman Bakanl›¤›’n›n tekrar
kurulmas›yla Orman Teflkilat› Bakanl›k bünyesinden ayr›lm›flt›r. Tar›msal Üretim ve
Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü (1991-…), Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü
(1991-….) bu dönemde oluflturulan yeni Birimlerdir.
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BAKANLIK MERKEZ B‹R‹MLER‹N‹N TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Dan›flma ve Denetim Birimleri
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1937-1963

Teftifl Heyeti Reisli¤i

1963-…

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›

1937-…

Hukuk Müflavirli¤i

1937-1962

FAO Genel Sekreterli¤i

1951-1963

Tetkik ve ‹stiflare Heyeti Reisli¤i

1963-1982

Tetkik ve ‹stiflare Kurulu Baflkanl›¤›

1951-1972

Planlama ve Ekonomik Araflt›rmalar Dairesi Baflkanl›¤›

1972-1974

Planlama ve Ekonomik Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü

1974-1982

Planlama Araflt›rma ve Koordinasyon Genel Müdürlü¤ü

1982-1983

Araflt›rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤›

1983-1984

Araflt›rma, Gelifltirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤›

1984- 2006

Araflt›rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤›

2006-…

Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›

1951-1982

Organizasyon ve Metod Dairesi Baflkanl›¤›

1963-1983

Savunma Sekreterli¤i

1973-1980

D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü

1980-1982

Uluslararas› Teknik ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü

1963-1979

Tar›m Ürünleri De¤erlendirme ve Pazarlama Dairesi Baflkanl›¤›

1982-1983

Yüksek Fen Kurulu Baflkanl›¤›

1984-…

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i

2006-…

‹ç Denetim Birimi Baflkanl›¤›

Ana Hizmet Birimleri
1937-1984

Ziraat ‹flleri Umum Müdürlü¤ü

1937-1984

Veteriner ‹flleri Umum Müdürlü¤ü

1937-1983

Pamuk ‹flleri Umum Müdürlü¤ü

1945-1949

Toprak ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

1950-1951

Toprak ve ‹skan ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

1960-1984

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlü¤ü

1960-1973

Topraksu Genel Müdürlü¤ü

1983-1988

Topraksu Genel Müdürlü¤ü

1963-1982

Hayvanc›l›¤› Gelifltirme Projeleri Genel Müdürlü¤ü

1982-1984

Hayvanc›l›¤› Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü

1963-1981

G›da ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

1983-1984

G›da ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

1982-1983

G›da Kontrol Genel Müdürlü¤ü

1984-…

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü

1963-1982

Su Ürünleri Genel Müdürlü¤ü (1971 ve 1982-1991’den sonra
Daire Baflkanl›¤›)

1963-1982

Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü

1974-1982

Sun’i ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlü¤ü

1977-1980

Afet ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›

1974-1979

Yafl Meyve ve Sebze ‹hracat› Projeleri Genel Müdürlü¤ü

1980-1982

Ba¤-Bahçe ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

1980-1982

A¤açland›rma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlü¤ü

1980-1982

Orman Köy ‹liflkileri Genel Müdürlü¤ü
(1982-1991 Daire Baflkanl›¤›)

1980-1982

Milli Parklar ve Avc›l›k Genel Müdürlü¤ü

1980-1982

Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlü¤ü

1982-1983

Uluslararas› Tar›m ‹liflkileri Dairesi Baflkanl›¤›

1983-1991

D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›

1991-2007

D›fl ‹liflkiler ve Avrupa Toplulu¤u Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤›

2007- …

D›fl ‹liflkiler ve Avrupa Birli¤i Koordinasyon Dairesi Baflkanl›¤›

1983-1984

Yol Su Elektrik Genel Müdürlü¤ü

1983-1984

Kooperatifler Genel Müdürlü¤ü

1984-1991

Proje ve Uygulama Genel Müdürlü¤ü

1984-1985

Destekleme Genel Müdürlü¤ü

1984-…

Teflkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlü¤ü

1991-…

Tar›msal Üretim ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü

1991-…

Tar›msal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü
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Yard›mc› Hizmet Birimleri

82

1937-1972

Zat (Personel) ‹flleri Müdürlü¤ü

1963-1972

Daire Müdürlü¤ü

1972-1982

Personel ve ‹dari ‹fller Genel Müdürlü¤ü

1982-…

Personel Genel Müdürlü¤ü

1937-1972

Levaz›m ‹flleri Müdürlü¤ü

1937-1973

Neflriyat Müdürlü¤ü

1984-…

Yay›n Dairesi Baflkanl›¤›

1937-1963

Evrak Müdürlü¤ü

1963-1972

Genel Evrak Müdürlü¤ü

1937-1962

Seferberlik Müdürlü¤ü

1974-1984

Bas›n-Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›

1963-1980

Muhasebe Müdürlü¤ü

1980-1982

Muhasebe Müdürlü¤ü-Bütçe Dairesi Baflkanl›¤›

1980-1982

Afetler Dairesi Baflkanl›¤›

1982-1984

Genel Sekreterlik

1982-1984

Komptrolörlük Dairesi Baflkanl›¤›

1982-1984

Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›

1982-1983

E¤itim Daire Baflkanl›¤›

1983-2009

Savunma Sekreterli¤i

1985-…

‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›

Ba¤l› Kurulufllar
1937-1974

Orman Umum (Genel) Müdürlü¤ü

1980-1991

Orman Genel Müdürlü¤ü

1937-1950

Zirai Kombinalar ‹daresi

1938-1950

Devlet Ziraat ‹flletmeleri Kurumu

1937-1982

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü¤ü

1982-1983

Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü

1951-1979

Devlet Meteoroloji ‹flleri Genel Müdürlü¤ü

1937-1962

Atatürk Orman Çiftli¤i Müdürlü¤ü

1983- …

Atatürk Orman Çiftli¤i Müdürlü¤ü

1984-2005

Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü

1984-...

Tar›m Reformu Genel Müdürlü¤ü

1982-1984

Toprak ve ‹skan Genel Müdürlü¤ü

‹lgili Kurulufllar
1944-1998

Türkiye Zirai Donat›m Kurumu Genel Müdürlü¤ü

1960-1983

Türkiye Tiftik ve Yapa¤› A.fi. Genel Müdürlü¤ü

1960-1992

Yem Sanayi TAfi Genel Müdürlü¤ü

1962-1983

Atatürk Orman Çiftli¤i Müdürlü¤ü

1963-1992

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü¤ü

1974-…

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü¤ü

1974-1992

Et ve Bal›k Kurumu Genel Müdürlü¤ü

2005-…

Et ve Bal›k Kurumu Genel Müdürlü¤ü

1983- …

Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü

2002- …

Çay ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü

2007-….

Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumu
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Paydafl Analizleri
Bakanl›¤›m›z Politika Etki Analizi kapsam›nda yap›lan;
• 81 il, 545 ilçe, 3.649 köyde; 29.518 üretici, 2.520 tedarikçi, 2.484 tüccar
olmak üzere toplam 34.522 yüz yüze anket,
• 81 il müdürlü¤ü, 19 Bakanl›¤a do¤rudan ba¤l› taflra kuruluflu, 9 ana ve
yard›mc› hizmet birimi ve 6 ba¤l› ve ilgili kuruluflta görev yapan toplam
7.614 Bakanl›k personeliyle anket,
• 10'u büyükflehir olmak üzere 26 ilde 10.522 tüketiciyle G›da Güvenilirli¤i
alg›s›na yönelik anket,
• 106 Bakanl›k üst düzey yöneticisi ve 67 STK yöneticisiyle mülakat,
• Bilimsel makaleler,
• 7000 sayfa literatür taramas›ndan oluflan raporlar de¤erlendirilmifltir.
Kamu kurulufllar›, STK ve özel sektör ile 194 adet anket yap›larak analiz
edilmifltir. Çal›flmalara ait baz› anahtar bulgular afla¤›da yer almaktad›r.

ANAHTAR BULGULAR
Yat›r›m Alanlar›
• Yeterli imkân› sa¤lad›¤›nda tar›ma yat›r›m yapaca¤›n› ifade eden üreticilerin
oran› % 65’tir. Her 4 üreticiden biri yeterli imkân› sa¤lad›¤›nda kesinlikle yat›r›m yapaca¤›n› ifade etmektedir. Her 10 üreticiden 1’i tar›ma yat›r›m konusunda karars›zken, %
25’i tar›ma yat›r›m yapmayaca¤›n› ifade etmektedir.
• Üreticilerin % 62’si en az tar›m d›fl› alanlar kadar, tar›ma yat›r›m yapmay› planlamaktad›r.
Tar›msal Girdiye Ulafl›m
• Üreticilerin % 15’i ilaca, % 21’i tohuma, % 26’s› alet ve ekipmana kolayca ulaflamad›klar›n› belirtmektedir.
Tar›msal Girdiden Memnuniyet
• Üreticilerin % 61,8’i kulland›klar› tohumdan, % 70’i ilaçtan, % 48,9’u da ekipman›n sat›fl sonras› hizmetlerinden memnun olduklar›n› ifade etmektedir.
Tar›msal Girdiler ‹çin Dan›fl›lan Kaynaklar
• Üreticiler tar›msal girdiler için öncelikle komflular› ve di¤er üreticileri kaynak olarak görmektedir (% 69,5). Tar›m ‹l ve ‹lçe Müdürlükleri her 5 üreticinin 3’ü taraf›ndan
dan›fl›lan bir kaynak olarak görülmektedir. Tedarikçiler de yaklafl›k ayn› oranda üretici taraf›ndan dan›fl›lan kaynak olarak görülmektedir.
Desteklere Yaklafl›m
• Üreticilerin % 46,1’i desteklerin tar›m›n gelece¤ine katk›da bulunaca¤›na inand›¤›n›, % 44,1’i bu desteklerin üretimlerindeki art›fla katk› sa¤lad›¤›n›, % 46,4’ü ise
desteklerin uygun ürünlere verildi¤ini düflündüklerini belirtmektedir. Desteklerin faydas›na inanç kadar, do¤ru ürünlere verildi¤i konusundaki tereddüt de dikkat çekicidir.
Üreticilerin % 54’ü da¤›t›lan desteklerin uygun ürünlere verildi¤ini düflünmemektedir.
• Desteklerin do¤ru ürünlere verildi¤e inanan tedarikçilerin oran› % 60’t›r. Desteklerin faydal› oldu¤una inananlar›n oran› ise % 70’in üzerindedir.
• STK’lar, belirgin biçimde desteklerin etkin kullan›lmad›¤›n›, hatta dünyayla k›yasland›¤›nda son derece yetersiz kald›¤›n› ifade etmektedirler.
Tedarikçiye Güven
• Üreticilerin % 55,8’i tedarikçilerin kendilerini do¤ru yönlendirdiklerine inanmaktad›r.
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Tüccar Alg›s› ve Memnuniyet
• Üreticilerin yaklafl›k % 70’i tüccarlar›n, ürün de¤erini artt›rmaya yard›mc› olmad›klar›n› düflünmektedir.
Teknolojik Etkinlik
• Üreticilerin % 56’s› yeni geliflmeleri takip ettiklerini belirtirken, bu yeni geliflmeleri ve teknolojiyi kullanabilenlerin oran› % 32’de kalmaktad›r.
Bilimsel Etkinlik
• Üreticilerin % 78’i bilimsel araflt›rmalardan haberdar dahi olmad›klar›n› ifade etmektedir. Faydaland›¤›n› ifade edenlerin oran› % 10’un alt›ndad›r.
Yeni Metot ve Yöntemler Hakk›nda Bilgi Al›nan Kaynaklar, ‹lk Tercihler
• Üreticilerin % 51’i yeni metot ve yöntemler hakk›nda bilgiyi medyadan, % 29’u
Bakanl›k ‹l ve ‹lçe Müdürlüklerinden ö¤renmektedir. Her 6 üreticiden 1’i, yeni yöntem
ve metotlar› komflular›ndan ve di¤er üreticilerden ald›¤›n› ifade etmektedir.
AB’ye Kat›l›m Sürecinin Faydas›na Olan ‹nanç
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• Üreticilerin % 33’ü AB sürecini tar›m için bir f›rsat olarak görmektedir. Her üç
üreticiden ikisi AB’yi f›rsat olarak görmemektedir. F›rsat olarak görmeyenlerin yan›s›ra üreticilerin % 42’si AB’yi tehdit olarak alg›lamaktad›r. Öte yandan AB’ye uyum için
yap›lan çal›flmalar›n kendilerine faydal› oldu¤una inananlar›n oran› % 24 iken, gelecekte AB’nin tar›ma faydal› olaca¤›na inananlar›n oran› % 34’tür.
• AB’yi bir tehdit olarak gören tüccarlar›n oran› % 33’tür. Tüccarlar›n % 44’ü sürecin fayda sa¤lamad›¤›na inanmaktad›r. AB’ye girdikten sonra fayda sa¤lanaca¤›na
inanç mevcut sürecin sa¤lad›¤› faydadan yüksektir.
• Tedarikçilerin yar›s› AB’ye giriflin ülke tar›m› için fayda sa¤layaca¤›na inanmaktad›r. Ülkemizdeki her 4 tar›m girdisi tedarikçisinden biri AB’nin ülkemiz için tehdit oldu¤unu düflünmektedir.
• STK’lar AB sürecini, e¤er do¤ru bir yaklafl›m benimsenir ve süreç do¤ru olarak
yönetilebilirse gelecekte faydal› olarak de¤erlendirmektirler.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Politikalar›na Yaklafl›m
• Üreticilerin % 48,2’si Bakanl›¤›n ülke tar›m›n› yönlendirmek için yapt›¤› uygulamalardan haberdar oldu¤unu, % 45,3’ü de bu uygulamalar›n faydas›n› gördü¤ünü belirtmektedir. Gelecekte fayda sa¤layaca¤›ndan umutlu olanlar›n oran› ise % 52,1’dir.
• Tüccarlar›n uygulamalardan haberdarl›k oranlar› % 67,2’dir. Bu oran üreticilere
oranla yüksek olsa da tedarikçilere nispeten düflüktür. Bakanl›k politikalar›ndan haberdar olmayan tüccarlar›n oran› % 25’tir. Tüccarlar›n % 52’si Bakanl›¤›n çal›flma ve uygulamalar›n›n faydas›n› gördü¤üne inanmaktad›r. Gelecekte fayda sa¤layaca¤›ndan
umutlu olanlar›n oran› ise % 59,4’tür.

• Tedarikçiler aras›nda politikalardan haberdar olmayanlar›n oran› % 20’nin alt›ndad›r. Politikalar›n fayda sa¤lamayaca¤›n› düflünenlerin oran› da yaklafl›k bu düzeydedir.
• STK temsilcileri, Bakanl›kça ülkemizde ortak bir tar›m politikas›n›n, tüm tar›m
unsurlar›n›n paylaflt›¤› ortak bir vizyon gelifltirilemedi¤i, taraflar› yönlendiremedi¤i, gelifltirdi¤i politikalar› muhataplar›na gerekti¤ince aktaramad›¤› genel kanaatine sahiptirler. STK’lar, Bakanl›kça oluflturulan ortak bir tar›m vizyonu olmamas›n›n, kendi içlerinde bir amaç birli¤i, uzun vadeli politika ve hedeflerinin oluflmamas›na neden oldu¤u
görüflündedirler.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n Politika ve Uygulamalar›n›n Ö¤renildi¤i Kaynak
• Üreticiler Bakanl›k politikalar›n› öncelikle medyadan ö¤renmektedir. Her 2 üreticinin 1’i politika ve uygulamalar için öncelikli kayna¤›n medya oldu¤unu, her 3 üreticiden 1’i Bakanl›k politikalar›n›n ö¤renildi¤i kayna¤›n Bakanl›k ‹l ve ‹lçe teflkilat› oldu¤unu ifade etmektedir. Medyan›n, Bakanl›k politikalar›n›n ö¤renilmesi aç›s›ndan, kaynak olarak Bakanl›k teflkilatlar›ndan 1,6 kat daha etkin oldu¤u ölçülmüfltür. Di¤er üreticiler ve muhtarl›klara dan›flt›¤›n› bildirenlerin oran› % 18’dir. Baflta ABD olmak üzere
dünyan›n önde gelen ülkelerinde internet önemli bir kaynakt›r. Ülkemizde ise internetten edinilen bilginin oran› % 1 civar›ndad›r.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n Taflra Teflkilatlar›ndan Memnuniyet
• Üreticilerin % 72’si teflkilattaki personele ihtiyaç duyduklar›nda ulaflabildiklerini
ifade etmektedir. ‹ller hatta ilçeler baz›nda “ulaflam›yorum” ifadesinin ülke genelindeki
oran› % 19’dur. Baflvurduklar› konularda yard›m alabilenlerin oran› % 69,1’dir.
Tüccar›n Ürün Kalitesine Olan Güveni
• Tüccarlar›n % 70’inden fazlas› üreticilerin üretim kalitesini yeterli bulmazken; yine tüccarlar›n % 60’› üreticilerin ürettikleri ürünün kalitesi hakk›nda bilgi sahibi olmad›klar›n› düflünmektedirler.
Tüccarlara Göre Ürün Fiyatlar›
• Tüccarlar›n % 59’unun ürün fiyatlar›n› yüksek bulmad›¤›, % 57’sinin de üreticilerin hak ettiklerinden fazla istediklerini düflünmedikleri anlafl›lmaktad›r.
Tedarikçilere Göre Üreticilerin Bilinçli Üretime Yatk›nl›¤›
• Tedarikçilerin üreticiler hakk›nda en çok flikâyet ettikleri konu kulaktan dolma
bilgilerle üretim yapmalar›d›r. Üreticilere girdi sa¤layan tedarikçilerin üçte ikisi bu flekilde düflünmektedir. Üreticilerin, baflkalar›n›n de¤il kendi sözlerine riayet etti¤ini bildirenlerin oran› % 35’tir.
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Tedarikçilere Göre Üreticilerin Tar›msal Bilgi Bilinç Düzeyi
• Tedarikçiler üreticilerin ürettikleri ürünün kalite standartlar› hakk›nda bilgi sahibi olmad›klar›n› düflünmektedirler. Bu sonuç tüccarlar›n üreticiler hakk›ndaki görüfllerine ve mülakat sonuçlar›na paralellik göstermektedir. Her üç tedarikçiden birinin üreticilerin ürün standartlar› hakk›ndaki bilgilerinden flüpheleri vard›r.
Üreticilere Göre Göçün Sebepleri
• Göçün sebebi olarak üreticiler ilk s›rada geçim s›k›nt›s›n› göstermektedir. Üreticilerin % 86,6’s› geçim s›k›nt›s›n›, her 10 üreticiden 7’si sosyal ihtiyaçlar›n bir göç sebebi oldu¤unu belirtmektedir. Üreticilerin yaklafl›k yar›s› göç sebebi olarak flehir hayat›n›n cazibesini gösterirken, sosyal uyumsuzluk en son s›rada gelmektedir.
G›da Denetimi ‹le ‹lgili Alg›
• Ülkemizdeki her 5 tüketiciden biri Türkiye’de g›da denetiminin do¤ru yap›ld›¤›na kesinlikle inanmamaktad›r. Her 4 tüketiciden 3’ü etkin g›da denetiminden bahsedememektedir. Tüketicilerin % 28’i denetimin etkinli¤iyle ilgili karars›zd›r. Geneli aç›s›ndan incelendi¤inde tüketiciler ülkemizdeki g›da denetimleri hakk›nda olumlu düflünmemektedirler.
Bozuk ve Hatal› G›da Ürünlerini fiikayet Edilecek Yeri Bilme
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• Ülkemizdeki her 10 tüketiciden 3’ü bozuk ve hatal› ürünleri nereye flikâyet edece¤ini bilmemektedir.
G›da Güvenilirli¤inden Sorumlu Olanlara Güven
• G›da Güvenilirli¤i konusunda aktörlerin hiçbirinin yeterli hassasiyeti gösterdi¤i
konusunda olumlu bir görüfl yoktur. Di¤erlerine göre daha hassas oldu¤u düflünülen
aktörlerin bafl›nda g›da sanayicileri gelmektedir. Her 3 tüketiciden 1’i g›da sanayicilerinin g›da güvenilirli¤i konusunda sorumluluklar›n› yerine getirdiklerini düflünmektedir.
• G›da sanayicilerinden sonra g›da perakendecileri ve üreticiler gelmektedir. G›da perakendecilerinin üzerine düflen sorumlulu¤u yerine getirdi¤ine inananlar›n oran›
% 31’dir. Üreticilerde ise bu oran % 30’dur.

Resmi Kurumlar, Belediyeler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kurulufllar› ile yap›lan araflt›rma sonuçlar›na ait bulgular
• Bakanl›k ile sürdürülen iliflkilerde, beklentilerin Bakanl›k taraf›ndan dikkate al›nd›¤›n› ifade edenlerin oran› % 58,1’dir.
• Bakanl›¤›, de¤iflen koflullara uyum sa¤lama konusunda baflar›l› bulanlar›n oran› % 43’tür.
• “Bakanl›k, kamuoyu ile bilgi paylaflan bir kurumdur” yarg›s›na kat›lanlar›n oran›
% 65,8’dir.
• Koordinasyon ve iflbirli¤ine aç›kl›k faktöründe olumlu yan›t verenlerin oran› %
62,7’dir.
• Bakanl›¤›n di¤er kurum ve kiflilerle iletiflim kurmada baflar›l› oldu¤unu düflünenlerin oran› % 53,1’dir.
• Bakanl›¤›n, paydafllar›n›n görüfllerini ifade edebilecekleri ortamlar›n oluflmas›n› sa¤layan bir kurum oldu¤unu düflünenlerin oran› % 51,3’tür.
• Bakanl›¤›n soru ve sorunlar için kolay eriflilebilir oldu¤unu düflünenlerin oran› %
70,5’tir.
• Yap›lan ifl ve ifllemlerde Bakanl›¤›n tutarl› oldu¤unu düflünenlerin oran› % 50,3
orta düzeyde oldu¤unu düflünenlerin oran› % 40,3’tür.
• Bakanl›k hakk›nda bilgi edinilen kaynaklar aras›nda kurumun web sitesi en
olumlu kanaat oluflturand›r. Web sitesinin vasat›n üzerinde oldu¤unu söyleyenlerin
oran› % 66’d›r.
• Toplant› ve ortak çal›flmalara dair kanaat genel olarak olumludur. Toplant› ve
ortak çal›flmalar› baflar›l› bulanlar›n oran› % 59, vasat bulanlar›n oran› % 27,5’tir.
• Bakanl›k Merkez Teflkilat›ndan memnun oldu¤unu ifade edenlerin oran›
% 67,2’dir.
• Araflt›rma Enstitülerinden memnun olanlar›n oran› % 68,3’tür.
• Paydafllar›n % 58,6’s› ‹l ve ‹lçe Tar›m Müdürlükleri ile her zaman iliflki içerisinde olduklar›n›, % 65,2’si memnun olduklar›n› ifade etmektedir.
• Paydafllar›n % 59’u ‹l Kontrol Müdürlüklerinden memnundur. Aksini ifade edenlerin oran› % 6,4’tür.
• Bakanl›ktan ald›¤› hizmetlerin, beklentilerini vasat›n üzerinde karfl›lad›¤›n› ifade
edenlerin oran› % 42,9, orta düzeyde karfl›lad›¤›n› ifade edenlerin oran› % 47,6’d›r.
• Kat›l›mc›lar›n % 60’› Bakanl›¤›n topluma yararl› oldu¤u kanaatindedir.
• Paydafllar› nazar›nda Bakanl›¤›n fleffaf bir kurum oldu¤u ifade edilebilir. Bu konuda olumlu yan›t verenlerin oran› % 56’d›r.
• Bakanl›k personelinin güler yüzlü olmas›ndan duyulan memnuniyet yüksektir.
Kat›l›mc›lar›n % 77,4’ü olumlu yönde yan›t vermifltir.
• Paydafllar›n % 53,4’ü Bakanl›k personelinin ifl ve ifllemler hakk›ndaki bilgi düzeyinden memnuniyet duymaktad›r.
• Paydafllar genel olarak Bakanl›k çal›flanlar›n›n iletiflim becerisinden memnundur. Olumlu yan›t verenlerin oran› % 55,7’dir.
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• Çal›flanlar›n mesleki yeterliliklerinden memnuniyet yüksektir. Olumlu yan›t verenlerin oran› % 62’dir.
• Personelin Bakanl›¤› temsil yetene¤i memnuniyet düzeyinin en yüksek oldu¤u
faktörlerden biridir. Olumsuz yan›t verenlerin oran› sadece % 7,5’dir.
• Güler yüz, Bakanl›k personelinde oldu¤u gibi yöneticilerde de en çok memnuniyet duyulan konudur. Olumlu yan›t verenlerin oran› % 79,5’tir.
• Hatas›z ifllem bafll›¤›na olumlu yan›t verenlerin oran› % 60,5’tir.
• Bakanl›k yöneticilerinin iletiflim becerilerinden memnun oldu¤unu ifade edenlerin oran› % 71,9’dur.
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