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“Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya 
büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik 
çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat, bu hayati işi, 
isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir ziraat 
siyaseti tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların, 
kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi 
kurmak lâzımdır.” 
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BAKANIN MESAJI 
 

Tarımda gündelik bakıĢtan stratejik planlamaya geçiĢ olarak izah 
edeceğimiz bir süreç baĢlatılmıĢtır. Bu bağlamda, var olan tarımsal 
potansiyelin üretime kazandırılması, tarımsal kaynaklarımızın 
korunması, geliĢtirilmesi, bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin sektöre 
yansıtılması; kısacası verimli bir tarım sektörü için sürdürülebilir 
doğru politikalar belirlenerek uygulamaya konulmaktadır. 

Bu yaklaĢımla çıkarılan yasal düzenlemeler vasıtasıyla biyo çeĢitliliğin, 
tarımsal çevre ve ekolojinin korunması, kırsal kalkınmanın 
sağlanması tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve sosyal 
geliĢme konularında önemli mesafeler alınmıĢtır.   

Tarım sektöründe, kamu, özel sektör ve insan eksenli sürdürülebilir 
bir kalkınma yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Tüm bu geliĢmeleri daha 
ileriye götürmede sektöre ve Bakanlığımıza tahsis edilecek kaynaklar 
büyük önem taĢımaktadır. 

Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması ihtiyacı, bir reform niteliğindeki 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun hazırlanmasını ve bu Kanun’la, birçok yeni 
uygulamanın getirilmesini sağlamıĢtır. Kamu yönetimi stratejik bakıĢ açısına sahip, günlük 
politikalardan ziyade rasyonel ve planlı uygulamalarla yeni bir boyut kazanmıĢ; daha etkin, Ģeffaf 
ve hesap verebilir bir yönetim sisteminin oluĢturulmasında önemli mesafeler alınmıĢtır.  

Bakanlığımızca hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla, Stratejik Plan 
hazırlanmıĢ, Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefleri, yıllık hedeflere ve performans 
göstergelerine dayandırılarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi uygulamaya konulmuĢtur.  

Bu kapsamda; istenilen düzeyde ve kalitede hizmet sunabilmek için kaynak tahsislerini; 
Bakanlığımız misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu ve performans esasına dayalı 
olarak yapılandıran ve belirtilen amaç ve hedeflerden 2011 mali yılı bütçesi ile gerçekleĢtirilecek 
kısmını göstermek üzere Performans Programı hazırlanmıĢtır. Bakanlığımız faaliyet ve 
projelerinin, hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amaçlanmıĢtır.  

Performans Programı’nın; Bakanlığımız Stratejik Plan’ında yer alan kurumsal amaç ve hedeflere 
ulaĢmada, kurumun sunduğu hizmetlere ve kurum çalıĢanlarının sürekli geliĢimine, kamu malî 
sistemindeki performans esaslı bütçeleme konusundaki yeni olguların ve geliĢmelerin 
yerleĢmesinde çok önemli bir rolü olacağı kuĢkusuzdur. 

Bakanlığımız Performans Programı’nın 2011 yılı hedeflerine ulaĢmasında iyi bir rehber olmasını 
ve baĢarıyla uygulanmasını temenni ederim. 

 

 

              Mehmet Mehdi EKER 

                Tarım ve KöyiĢleri Bakanı 
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MÜSTEġAR SUNUġU 
 

Bilindiği gibi kamu mali yönetimi alanında yeni bir 
anlayıĢı hâkim kılmak amacıyla çıkarılan 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap 
verebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıĢtır. Bu amaçla 
yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve 
araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme 
sistemidir. 

Zaten dünyada ve ülkemizde tarım sektöründe yaĢanan 
hızlı ve çok yönlü değiĢim, vatandaĢların ve sektörün çeĢitlenen talepleri, bürokratik yapı ve 
yönetim anlayıĢımızda daha dinamik ve verimli yapılanmayı gündeme getirmiĢtir. 

Hazırlanan 2011 yılı Performans Programı ile daha önceden yayınlanan Bakanlığımız 2010–2014 
Stratejik Planı ile belirlenen amaç ve hedefleri hayata geçirecek çalıĢmaların yapılması için 5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde bu yeni kurumsallaĢma ve hizmet 
anlayıĢı esas alınarak,  ―vatandaĢ odaklı‖ kamu hizmeti kültürüne iĢlerlik kazandırılmıĢtır.  

Bu bakıĢ açısı, her türlü planlama ve uygulama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, 
Ģeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda Ģekillendirmelerini sağlayacaktır. 
Süreçlere entegre olmuĢ bir Ģekilde denetim ve izlemeyi kolaylaĢtıracaktır. Sistematik veri toplama 
ve sonuçları analiz etme alıĢkanlığını kazanmıĢ, katılımcı yönetim anlayıĢı geliĢmiĢ bir çalıĢma 
sistemini ortaya çıkarmıĢtır. 

Bu yapılanmada, Performans Programı, beĢ yıl için hazırlanan Stratejik Plan’ın yıllık uygulama 
dilimlerini oluĢturur. Kamu idareleri, performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaktadır.  

Bu sistemin ilk ayağı, Bakanlığımız 2010–2014 dönemi Stratejik Planı bütün birimlerimiz ve 
çalıĢanlarımızın katkıları ile hazırlanmıĢ ve yayınlanmıĢtır. 

Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, performans hedefleri belirlenmekte ve 
bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağ kurulmaktadır. Burada konu olan hedeflerin gerçekleĢme 
oranları ise faaliyet raporları aracılığı ile belirlenmekte ve açıklanmaktadır.  

Performans Programı ile Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefler performans göstergelerine 
bağlanmıĢ, ölçme, izleme ve değerlendirmelerin yapılması için gerekli altyapı kurulmuĢ, tüm 
çalıĢmaların raporlanmasına, sonuçların kurumun sürekli geliĢiminde kullanılması için gerekli 
yenilenme tedbirlerinin zamanında alınmasına imkan verecek bir yapıya geçilmiĢtir. 

Programın hazırlanmasında katkıda bulunanlara teĢekkür ediyor, Ülkemize ve bütün 
paydaĢlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

 

 

Vedat MĠRMAHMUTOĞULLARI 

MüsteĢar 
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KISALTMALAR LĠSTESĠ 

 

AB : Avrupa Birliği 
AIS : Otomatik Tanımlama Sistemi 
BKÜ : Bitki Koruma Ürünleri 
BSL : Biosafety Level - Biyogüvenlik Seviyesi 
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi 
ÇKS : Çiftçi Kayıt Sistemi 
ÇMVA : Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
DĠABK : DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı 
DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü  
EDYS : Elektronik Doküman Yönetim Sistemi 
FAO : Food and Agriculture Organization - Gıda ve Tarım Örgütü 
GEF : Global Environmental Facility - Küresel Çevre Fonu 
GĠS : Gemi Ġzleme Sistemi 
GSYĠH : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
IACS : Integrated Administration and Control System - Entegre Ġdare Kontrol 

Sistemi 
IPARD : Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma BileĢeni 
IPM : Integrated Pest Management - Entegre Zararlı Yönetimi 
ĠLMD : Ġl Müdürlükleri 
ĠMĠD :  Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 
ĠġKUR : Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü 
ĠTU : Ġyi Tarım Uygulamaları 
KKGM : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
LPIS : Land Parsel Identification System - Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 
OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik 

Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü 
PERGEM :  Personel Genel Müdürlüğü 
SGB : Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 
SKS : Su Ürünleri Kayıt Sistemi 
STATIP : Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve ĠyileĢtirilmesi Projesi 
STK : Sivil Toplum KuruluĢu 
SUBĠS : Su Ürünleri Bilgi Sistemi 
TAGEM : Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü 
TAIEX : Technical Assistance Information Exchange Office - Avrupa Komisyonu 

Teknik Yardım ve Bilgi DeğiĢim Ofisi 
TEDGEM :  TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 
TĠGEM : Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 
TĠKA : Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi  
TURKVET : Veteriner Bilgi Sistemi 
TÜĠK : Türkiye Ġstatistik Kurumu 
TÜGEM :  Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü 
TÜRKAK : Türk Akreditasyon Kurumu  
TVYS : Tohum Veri Tabanı Yönetim Sistemi 
YAYIN :  Yayın Dairesi BaĢkanlığı 
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A. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’nın görevleri, ―441 sayılı Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının TeĢkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‖ ile düzenlenmiĢtir. Buna göre Tarım ve 
KöyiĢleri Bakanlığının görevleri Ģunlardır: 

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

 Üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii 
kaynakların korunması ve geliĢtirilmesi için araĢtırma, inceleme, plan, program ve projeler yapmak 
ve yaptırmak, 

 Tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve 
çiftçinin teĢkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili 
çalıĢmalar yapmak,  tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yardım yapmak, 

 Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, 
iĢlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli 
kontrol sistemi ve kuruluĢlarını tesis etmek, iĢletmek ve bu konularda çiftçilerin teĢkilatlanmasında 
yardımcı olmak,   

 Kırsal yerleĢme birimlerinin ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki 
yerleĢme imkânlarına kavuĢmalarını sağlayacak politikaları geliĢtirmek, arazi toplulaĢtırması 
yapmak,  

 Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karĢılamak için ihtiyaç 
duyulan çalıĢmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliĢtirmek üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta 
verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeĢitlendirmek, 

 Tarım ve hayvancılık konularında araĢtırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, 
deneme, üretme, ürün iĢleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak ve 
iĢletmek, bu tesisleri kurup iĢletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, gerekli izni vermek, 

 Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde 
yaygınlaĢtırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak 
ve uygulamak, 

 Çiftçi mallarının korunmasını, tarım dıĢında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tespiti, 
bunların kullanılmasına izin vermek için ilgili kuruluĢlarla koordinasyon sağlamak, devletin özel 
mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların 
altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek,    

 Gıda konularında araĢtırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontrolüne yardımcı 
olmak, Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleĢtirmek, gıda ve yem 
sanayileri ürünlerini denetlemek, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

 Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haĢereler ve yabancı otlarla mücadele 
etmek, bu konularda araĢtırmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai karantina planlarını yapmak ve 
hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel 
ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden kontrol etmek, iç ve dıĢ karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, 

 Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinelerinin ithal, imal, satıĢ ve kullanılma esaslarını 
tespit etmek, ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek Ģekilde kullanılmasını teminen 
gerekli denetlemeleri yapmak,    

 Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ile ilgili teĢhis, 
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tedavi ve koruma tedbir ve Ģartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, iç 
ve dıĢ karantina Ģartlarını belirlemek, uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve gerekli tedbirleri 
almak,    

 Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla hayvan 
kesimi ve iĢletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek,       

 Hayvan hastalıklarında kullanılan aĢı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile veteriner 
ilaçlarını üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satıĢ, taĢıma ve 
muhafaza Ģartlarını tespit etmek, imalatına ve satıĢına izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya 
tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araĢtırmaları yapmak, laboratuar, 
imalat yerleri ve istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek,  

 Veterinerlik konularında araĢtırmalar yapmak,  hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında 
yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiĢtirilmesi için gerekli 
tedbirleri almak,  

 Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii, sun'i tohumlama ve 
embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliĢtirme programlarını hazırlamak, uygulamak, 
çiftçilerin modern hayvancılık iĢletmeleri kurmalarını özendirmek, hayvan soy kütüğü sistemini 
organize etmek, hayvan yetiĢtiriciliği ve yönetimi konularında araĢtırma, eğitim ve yayım 
hizmetleri yapmak, 

 Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları yapmak ve yaptırmak,  

 Tarım alanlarının gayesine uygun bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili 
kuruluĢlarla iĢbirliği yapmaktır. 
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B. TEġKĠLAT YAPISI 

 

Bakanlığın taĢrada; 81 Ġl Müdürlüğü, 882 Ġlçe Müdürlüğü, 132 KuruluĢ Müdürlüğü 
bulunmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği,  Halkla ĠliĢkiler ve Bilgi Edinme 
Merkezi kurulmuĢ olup Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalıĢmalarını devam ettirmektedir.   

BAKAN 

 

Özel Kalem Müdürlüğü 

 

Bakanlık 
MüĢavirliği 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler 
MüĢavirliği YurtdıĢı Tarım 

MüĢavirlikleri 

Yüksek Komiserler 
Kurulu TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığı 

MüsteĢar 

MüsteĢar 
Yardımcıları 

Ana Hizmet Birimleri  

▪Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Gen. Müd. 

▪Koruma ve Kontrol Gen. Müd. 

▪TeĢkilatlanma ve Destekleme Gen. Müd. 

▪Tarımsal AraĢtırmalar Gen. Müd. 

▪DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dai. BĢk. 

TaĢra Birimleri  

▪Ġl Müdürlükleri 

▪Ġlçe Müdürlükleri 

▪AraĢtırma Enstitüleri 

▪Üretme Ġstasyonları 

▪Ġl Kontrol Laboratuarları 

▪Zirai Karantina Müdürlükleri 

▪ Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner 
Müdürlükleri 

▪ Veteriner Sınır Kontrol Noktası 
Müdürlükleri 

▪ Tarımsal Ekonomi AraĢtırma Enstitüsü 

 

 

 

 

 

Denetim ve DanıĢma Birimleri 

▪ Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı  

▪ Hukuk MüĢavirliği  

▪ 

 
Yardımcı Hizmet Birimleri  

▪Personel Genel Müdürlüğü 

▪Ġdari ve Mali ĠĢler Dai. BĢk. 

▪Yayın Dairesi BaĢkanlığı 

Bağlı KuruluĢlar  

▪Tarım Reformu Gen. Müd. 

▪Atatürk Orman Çiftliği Müd. 

Ġlgili KuruluĢlar  

▪Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

▪Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

▪Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

▪Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 

▪Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu 

 

Ġç Denetim 
Birimi 

http://www.tarim.gov.tr/kurumsal/birimler/merkez/yeni_teskilat/dis.htm
http://www.tarim.gov.tr/kurumsal/birimler/merkez/yeni_teskilat/dis.htm
http://www.tarim.gov.tr/kurumsal/birimler/merkez/yeni_teskilat/personel.htm
http://www.tarim.gov.tr/kurumsal/birimler/merkez/yeni_teskilat/imid.htm
http://www.tarim.gov.tr/kurumsal/birimler/merkez/yeni_teskilat/yayin.htm
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C. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR 

1. VARLIKLAR 

 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’nın merkezde 15 adet, taĢrada 1.017 adet olmak üzere toplam 1.032 
adet hizmet binası mevcuttur.  

 

Tablo 1. Sosyal Tesis Durumu 

Sosyal Tesisler Merkez TaĢra Toplam 

Lojman 457 4.966 5.423 

Eğitim ve Dinlenme Tesisi   6 6 

KreĢ 2 2 4 

Çocuk Kulübü 1 - 1 

Lokal 1 2 3 

Misafirhane 1 73 74 

Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı   

Bakanlığa ait olan arazi varlığı; merkezde 2.331.000 metrekare, taĢrada 186.024.395,40 
metrekaredir. 

 

Tablo 2. Araç Durumu  

Araç ÇeĢidi Adet Yüzde (%) 

Binek Otomobil 759 16.93 

STW Otomobil  976 21.77 

Arazi Binek  173 3.85 

Minibüs 147 3.27 

Kaptı-Kaçtı(Arazi) 996 22.22 

Midibüs 90 2.00 

Kamyon 188 4.19 

Ambulanslar 3 0.06 

Motosiklet 1.136 25.34 

Bisiklet 14 0.31 

Toplam  4.482 100 

Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı   
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2. BĠLGĠ ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ    

2.1. ĠletiĢim Altyapısı 

Bakanlık kampüsü, yaklaĢık 1.800 kullanıcının internet eriĢimine imkan sağlayan bilgi iĢlem 
teknoloji altyapısına sahiptir. Söz konusu kullanıcılar, kampüs içerisinde farklı binalarda 
bulunmakta ve binalarda bulunan toplama noktalarından ana omurgaya fiber optik altyapı ile 
eriĢim sağlamaktadırlar. 

Kullanıcılara internet eriĢimi ve e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Bilgi-iĢlem birimi, söz konusu 
kullanıcıların yüksek verimlilikte ve devamlılıkta verilen hizmetlerden yararlanmasından 
sorumludur. Ayrıca kampüs dıĢındaki Bakanlık birimlerinin ve bağlı kuruluĢların iletiĢim 
altyapılarının tasarlanması, kurulumların gerçekleĢtirilmesi, gerekli dokümanların hazırlanması ve 
teknik destek sağlanması, Avrupa Birliği kapsamında gerçekleĢtirilen projelere teknik danıĢmanlık 
yapılması gibi hizmetler de sunulmaktadır. 

Tablo 3. Fiziksel Donanım Durumu 

Malzemenin Adı Miktar (Adet)  Malzemenin Adı Miktar (Adet) 

Masaüstü Bilgisayar 25.651  Tarayıcı 472 

Dizüstü Bilgisayar 5.514 Telefon 14.898 

Tablet Bilgisayar 497 Modem (EriĢim Cihazları) 407 

Yazıcı 11.109 Fotoğraf Makinesi 1.361 

Faks 1.103 Kamera 1.388 

Fotokopi Makinesi 1.276 Video 359 

Projeksiyon Cihazı 766   

Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı   

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’na ait herhangi bir geniĢ alan ağı bulunmamaktadır. Bakanlık 
tarafından gerçekleĢtirilen tüm uygulamalar internet üzerinden kullanıcıların eriĢimine 
sunulmaktadır. Ġl ve Ġlçe Müdürlükleri uygulamalara (Çiftçi Kayıt Sistemi, Organik Tarım, Prim 
Kayıt Sistemi, Hayvan Kayıt Sistemi vb.) internet üzerinden eriĢerek gerekli iĢlemleri 
gerçekleĢtirmektedir. Ġnternet eriĢimi Türk Telekom Metro Ethernet Ģebekesi üzerinden 
yapılmakta ve 100 Mbps bant geniĢliği kullanılmaktadır. 

2.2. Bakanlık Bilgisayar Ağı 

Bakanlık kampüsünde yer alan tüm bilgisayarların Bakanlık Bilgisayar Ağına katılması zorunludur. 
Bilgisayarlara; uzaktan teknik destek verilmekte, antivirüs, antispyware yazılımları ve 
güncellemeleri, iĢletim sistemi güncellemeleri merkezi olarak yapılmaktadır. Bilgisayar ağına bağlı 
kaynaklara, Elektronik Döküman Yönetim Sistemi ve e-posta gibi hizmetlere tek kullanıcı adı ve 
Ģifre ile eriĢim, ek olarak internet eriĢimi ve e-posta hizmetlerinde antispam, antispyware, 
antivirus, malware taramaları ile içerik filtreleme yapılarak güvenli iletiĢim sağlanmaktadır. 

2.3. Bakanlık Veri Merkezi ve Sunucu Altyapısı 

Bakanlık kampüsünde, 100 metrekarelik Bakanlık Veri Merkezinde hem sunucu barındırma 
hizmeti hem de web hosting hizmeti verilmektedir. Bakanlık veri merkezinin diğer birimlere de 
kesintisiz hizmet vermesi için 190 metrekarelik yeni bir Bakanlık Veri Merkezi çalıĢmaları devam 
etmektedir.  

Bakanlık Veri Merkezinde, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı’nın 52 adet, sunucu bulundurma hizmeti 
alan Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü’nün 13 adet, Koruma ve Kontrol Genel 
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Müdürlüğü’nün 32 adet, Personel Genel Müdürlüğü’nün 9 adet, TeĢkilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürlüğü’nün 1 adet, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı’nın 1 adet, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 2 adet, Atatürk Orman Çiftliği’nin 1 adet, Yüksek 
Komiserler Kurulu’nun 1 adet, Hukuk MüĢavirliği’nin 2 adet olmak üzere toplam 114 adet 
sunucu bulunmaktadır. Sunucuların veri depolama ihtiyacını karĢılamak üzere yaklaĢık 65 TB brüt 
kapasiteye sahip 12 adet veri depolama sistemi çalıĢmaktadır. Verilerinin güvenliği için Strateji 
GeliĢtirme BaĢkanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu veri yedekleme sistemleri çalıĢtırılmaktadır. Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 
tarafından yürütülen Bilgi Teknoloji Altyapısının GeliĢtirilmesi Projesi kapsamında 2011 yılı 
içerisinde toplam 25 adet sunucu, net 120 TB disk alanı(2 veri depolama sistemi üzerinde) ve 1 
adet yedekleme ünitesi (150 TB) gelmesi planlanmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde bulunan diğer 
birimlere ait sunucu ve sistemlerin Bakanlık Veri Merkezine yerleĢtirilmesi ile 2011 yılı içerisinde 
yaklaĢık 150 adet, 2012 yılında da 185 adet sunucu olması beklenmektedir. 

Söz konusu sunucuların çalıĢmalarının sürekliliği için 825 Kva jeneratör, yedekli kesintisiz güç 
kaynağı (2 adet 90 Kva), yedekli klima sistemleri (2 odada toplam 6 adet), su baskını algılama ve 
yangın algılama/söndürme sistemleri mevcuttur. Bakanlık Veri Merkezinin güvenliği için ayrıca 
güvenlik kameraları (4 adet) ile izleme ve kayıt, akıllı kart ile kapı giriĢ kontrol sistemi, yangına 
dayanıklı giriĢ kapıları ve kasa bulundurulmaktadır. 

2.4. TARIMNET Projesi 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile Türk Telekomünikasyon A.ġ. ile arasında imzalanan TARIMNET 
Protokolü çerçevesinde 927 Ġl ve Ġlçe Müdürlüğüne ADSL internet eriĢim hizmeti sağlanmaktadır. 
Ayrıca yaklaĢık olarak 2.670 e-posta Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerimizin kullanımındadır. 

2.5. ĠĢ Sürekliliği Projesi 

ĠĢ sürekliliği merkezi olarak Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü sistem odası Bakanlık Veri 
Merkezinin kullanımına açılmıĢtır. Öncelikli olarak Çiftçi Kayıt Sisteminin, DNS sunucunun ve 
Bakanlık web portalının yedeklerinin söz konusu felaket kurtarma merkezine taĢınması iĢlemi 
baĢlamıĢ ve BaĢkanlığımız tarafından yürütülen Bilgi Teknoloji Altyapısının GeliĢtirilmesi Projesi 
kapsamında geniĢletilmesi planlanmaktadır. 

2.6. Elektronik Doküman Yönetim Sistemi 

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS), yaklaĢık 4 yıldır Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 
(SGB) Yönetim Bilgi Sistemleri Daire BaĢkanlığında kullanılmaktadır. SGB’nin tüm birimlerini 
kapsayacak Ģekilde kullanılması için pilot çalıĢmalar devam etmektedir. EDYS kapsamında gelen 
ve giden evrakların sayısal olarak kaydedilmesi, yönlendirilmesi, aranabilmesi ve arĢivlenmesi 
yapılabilmektedir. 

2.7. Alan Adı Yönetimi 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile birimlerine ait alan adlarının yönetimi Bilgi-iĢlem birimi 
tarafından yapılmaktadır. Alan adlarının açılması, aktif duruma getirilmesi ve DNS sunucu 
değiĢiklikleri yönetimi yapılan iĢlemlerden bazılarıdır. 

2.8. Güvenlik Altyapısı 

Bilgi-iĢlem birimi, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı kullanıcılarının bilgi güvenliği ve eriĢim 
güvenliklerinin sağlanması ve bilgi sistemlerinin dıĢ tehditlere karĢı eriĢim ve veri güvenliğinin 
sağlanması amacı ile mevcut imkânlar dâhilinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların 
yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca biliĢim güvenliği konusunda kampüs dıĢında bulunan 
Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları karĢılanmakta, gerekli dokümanlar hazırlanmakta ve teknik destek 
sağlanmaktadır. 
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D. ĠNSAN KAYNAKLARI 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı bünyesinde memur, iĢçi ve sözleĢmeli olmak üzere üç farklı statüde 
personel istihdam edilmektedir. Memur statülü personel Genel Ġdari Hizmetler, Teknik 
Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfından oluĢmaktadır.  

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı’nın toplam personel sayısı 44.066 olup, bunun; % 64,5’ü memur, % 
21’ i iĢçi ve % 14,5’i sözleĢmeli personeldir.  

 

Tablo 4. Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Personel Durumu  

  
MEMUR 

SÖZLEġMELĠ  
PERSONEL 

ĠġÇĠ TOPLAM 

MERKEZ 2.282 79  549 2.910 

TAġRA 26.482 5.456 9.202 41.140 

YURT DIġI 4 0  0  4 

DÖNER SERMAYE 19 0  172 191 

TOPLAM 28.787 5.535 9.923 44.245 

Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı   

 

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında 1.304, 4/B maddesi kapsamında 5.535 personel 
sözleĢmeli olarak görev yapmaktadır.  

 

Tablo 5. Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personel Durumu 

Kadro 

Unvanı 

Merkez 

TeĢkilatı 

TaĢra 

TeĢkilatı 

TOPLAM  Kadro 

Unvanı 

Merkez 

TeĢkilatı 

TaĢra 

TeĢkilatı 

TOPLAM 

Ziraat Mühendisi 745 7.142 7.887 
Sağlık 
Memuru 

0 362 362 

Gıda Mühendisi 80 666 746 Laborant 0 411 411 

Veteriner Hekim 134 2.889 3.023 Kimyager 2 122 124 

Su Ürünleri Müh. 27 453 480 Biyolog 6 137 143 

Tekniker 39 1.734 1.773 Mimar 6 31 37 

Teknisyen 49 3.670 3.719 
Ev 
Ekonomisti 

5 22 27 

Vet. Sağ. Teknikeri 0 353 353 Ekonomist 4 10 14 

Vet. Sağ. 
Teknisyeni 

0 1.593 1.593 Ġstatistikçi 6 2 8 

Daire Tabibi 3 5 8 HemĢire 4 3 7 

Kaynak: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı   

 

Merkez TeĢkilatında 129 personel, TaĢra TeĢkilatında 448 personel olmak üzere 70 ve üzeri dil 
seviyesine sahip toplam 577 personel bulunmaktadır. 
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E. DĠĞER HUSUSLAR 

Bakanlığımızın merkezde 14 adet, taĢrada 1.059 adet olmak üzere toplam 1.073 adet Harcama 
Birimi bulunmaktadır. Yıllar itibariyle bu birimlere ait bütçe rakamları aĢağıda yer almaktadır. 

Tablo 6. Yıllar Ġtibariyle Bakanlık Bütçesi 

YILLAR MĠKTAR (Bin TL) ARTIġ (%) 

2005 4.421.870 11,5 

2006 5.156.602 16,6 

2007 6.609.407 28,2 

2008 6.888.486 4,2 

2009 7.029.360 2,0 

2010 7.640.067 8,7 

2011 8.398.387 9,9 

Kaynak: Yılı Bütçe Kanunları  

 

Kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, üretici gelirlerini garanti altına alacak ve 
Bakanlık politikalarının amacına ulaĢmasına hizmet edecek etkin bir destekleme sisteminin 
kurulması amacıyla Bakanlığımızın en önemli bütçe kalemini  (% 71) oluĢturan tarımsal desteklere 
ait veriler aĢağıda yer almaktadır. 

Tablo 7. Yıllara Göre Tarımsal Desteklemeler 

YILLAR MĠKTAR (Milyon TL) ARTIġ (%) 

2002 1.868  - 

2003 2.804  50,1 

2004 3.084  10,0 

2005 3.681  19,4 

2006 4.789  30,1 

2007 5.628  17,5 

2008 5.826  3,5 

2009 4.519 -22,4 

2010* 5.821 28,8 

2011** 6.000 3 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunu  

*   2010 Yıl Sonu harcaması 
** 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
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A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER 

Tarımsal üretimin iç ve dıĢ talebe uygun bir Ģekilde geliĢtirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların 
korunması ve geliĢtirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, 
üretici örgütlerinin geliĢtirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın 
sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek tarım politikalarının amaçları 
olarak 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda yer almaktadır. 

Tarım politikalarının ilkeleri; tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül yaklaĢım, uluslararası 
taahhütlere uyum, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının kullanımı, 
örgütlülük ve kurumsallaĢma, özel sektörün rolünün artırılması, sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve 
çevreye duyarlılık, yerinden yönetim, katılımcılık, Ģeffaflık ve bilgilendirmektir. 

Tarım politikalarının öncelikleri; 

 Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeĢitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi, 

 Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, 

 Tarımsal iĢletmelerin altyapılarının geliĢtirilmesi, 

 Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaĢtırılması, 

 Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliĢtirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun 
sağlanması, 

 Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak Ģekilde yönlendirilmesi, 

 Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karĢılanmasına iliĢkin düzenlemeler 
yapılması, 

 Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması, 

 Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karĢı risk yönetimi mekanizmalarının geliĢtirilmesi, 

 Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliĢtirilmesi, 

 Üretici örgütlenmesinin geliĢtirilmesi, 

 Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması, 

 ToplulaĢtırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım 
iĢletmelerinin oluĢturulması, 

 Toprak ve su kaynaklarının geliĢtirilmesi ve rasyonel kullanımı, 

 Avrupa Birliğine uyum sürecindeki geliĢmelerden doğacak ihtiyaçları karĢılayabilecek 
Ģekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılmasıdır. 

 

1. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI  

 Gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluĢturulacaktır. 

 Üretimin talebe uygun olarak yönlendirilmesini sağlayacak politika araçları uygulanırken, 
ülkemizin AB’ye üyeliği sonrasında Birlik içinde rekabet edebilmesi için tarımsal yapıda gerekli 
dönüĢüme öncelik verilecektir. 

 Yüksek verimli tarım alanlarının tarımsal üretim amacıyla kullanılması, tarım 
topraklarından, tahlillerle belirlenecek kabiliyetleri doğrultusunda ve doğru tarım teknikleri ile 
faydalanılması; ayrıca, arazi kullanım planlaması ve yaygın erozyonun önlenmesi suretiyle toprak 
kaynaklarının etkin kullanımı esas alınacaktır. 
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 Su kaynaklarının geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların, öncelikle havza temelinde bütüncül 
bir yaklaĢımla ve değiĢen tüketim taleplerini karĢılamakta esneklik sağlayan bir Ģekilde 
planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve yapısal bir eĢgüdüm sağlayacak 
Ģekilde yeniden düzenlenmiĢ kapsamlı bir mekanizma çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı 
sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına önem ve öncelik verilecektir. 

 Tarımsal üretimin rekabet gücüne doğrudan katkıda bulunacak Ģekilde; yüksek üretim 
değeri bulunan tarım ürünleri üretiminin artırılması amacıyla maliyet etkin bir biçimde sulama 
yatırımları ve tarım iĢletmelerinde gözlenen arazi parçalılığı sorununun hafifletilmesine yönelik 
olarak toplulaĢtırma yatırımları yaygınlaĢtırılacaktır. 

 Tarım Kanunuyla çerçevesi belirlenen tarım destekleme politikaları, üretimde verimliliği 
artırmaya yönelik yeni uygulama unsurlarıyla zenginleĢtirilecektir. 

 Tarım ürünleri ihracatında rekabet gücünün artırılması amacıyla, ihracat destekleri dıĢ 
ticarete konu ve markalı ürünlere yönlendirilecektir. 

 AB Katılım Öncesi Yardımlardan da yararlanılarak, tarımsal iĢletmelerde ölçek 
büyüklüğünün artırılması yanında, baĢta üretim teknikleri ve üretim koĢullarının iyileĢtirilmesi 
olmak üzere, tarım ve gıda iĢletmelerinin modernizasyon çabaları, belirlenecek öncelikler 
çerçevesinde desteklenecek ve tarım-sanayi entegrasyonu özendirilecektir. 

  Tarımsal kredi sübvansiyonları ile destekleme ödemelerinin üreticilere çeĢitli kanallardan 
ulaĢtırılması sağlanarak tarım sektörüne yönelik finansal hizmetler çeĢitlendirilecektir. 

 TĠGEM iĢletmeleri, özel sektör faaliyetlerinin bulunmadığı veya kısıtlı faaliyetlerde 
bulunduğu alanlara yönlendirilecek ve ihtiyaç fazlası iĢletmeler özel sektöre kullandırılacaktır. 

 Tarımsal istatistiki verilere dair nitelik ve nicelik sorunları, söz konusu verilere dayalı farklı 
bilgi toplama ve iĢleme sistemlerinin AB’de kullanılan BütünleĢik Ġdare ve Kontrol Sistemine 
benzer bir yapıda konsolidasyonu suretiyle giderilecektir. Ayrıca, tarım sektöründe toprak 
piyasalarının iĢlemesini sağlayan ve tarım politikalarının idare ve kontrolüne altyapı oluĢturan 
kadastro bilgilerinin tamamlanarak sayısallaĢtırılması çalıĢmaları bitirilecektir. 

 Verimliliğin ve üretici gelirlerinin istikrarlı bir Ģekilde artırılması amacıyla, çiftlikten sofraya 
gıda güvenliğinin sağlanması yönünde tarımsal üretim ve pazarlama aĢamalarında baĢta ilaç ve 
gübre ile nitelikli tohumluk kullanımı, sulama, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere 
çeĢitli konularda eğitim ve yayım hizmetleri artırılacaktır. Söz konusu hizmetlerin genç ve kadın 
çiftçileri de kapsayacak Ģekilde ve yapıları güçlendirilmiĢ üretici örgütleri tarafından yürütülmesine 
ağırlık verilecektir. 

 Görece katma değeri yüksek ürünler elde edilen hayvancılık faaliyetlerinde; hayvan 
ıslahına, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, meraların ıslahının ve kullanımının 
düzenlenmesine, kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılmasına ve yayım hizmetlerine ağırlık 
verilerek, AB’ye katılım öncesi rekabet gücünün artırılması hedeflenecektir. Sınırlarımızdaki yasal 
olmayan hayvan hareketleri engellenecektir. 

 Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel Ģekilde, stok tespit çalıĢmalarının 
yapılarak avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluĢturulması, son dönemde sağlanan 
destekler ve artan talebe paralel olarak hızla geliĢen yetiĢtiricilik faaliyetlerinde çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esas 
alınacaktır. 

 Doğal orman ekosistemini; baĢta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeĢitli faktörlere karĢı, 
etkin Ģekilde korumak; koruma-kullanma dengesi, biyolojik çeĢitlilik, gen kaynakları, orman 
sağlığı, odun dıĢı ürün ve hizmetler ile ekoturizmin geliĢtirilmesi gözetilerek, çok amaçlı ve verimli 
Ģekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. 
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 Öncelikle çölleĢme ve toplum sağlığı dikkate alınarak, havza bazında endüstriyel ve toprak 
muhafaza ağaçlandırmaları, rehabilitasyon çalıĢmaları, kent ormancılığı ve tarımsal ormancılık 
yapılmasıyla arazilerin daha iyi değerlendirilmesi, özel ağaçlandırmaların geliĢtirilmesi ve toplumun 
bu konularda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

 Üretici örgütlenmesine iliĢkin mevzuat yeniden ele alınarak, üreticilerin değiĢik amaçlara 
uygun Ģekillerde; verimliliği ve pazarlamada rekabet gücünü artırıcı yönde örgütlenmeleri 
desteklenecektir. 

 Tarım sektöründe, kamu kurumlarınca yapılan AR-GE çalıĢmalarının ilgili kurumların 
faaliyetlerini destekleyici olması sağlanacaktır. 

 Kamunun, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği konularında sunduğu hizmetler 
bütüncül bir çerçevede yürütülecektir. AB müktesebatına uygun Ģekilde, kontrol ve denetim 
faaliyetlerinde etkinlik artıĢı ve bu amaçla izleme ve müdahalenin tek merkezden 
gerçekleĢtirilebilmesi için ilgili kurumlar arası eĢgüdüm sağlanacaktır. 

 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda, Kırsal Kalkınma Planı hazırlanarak 
uygulamaya konulacaktır. 

 Kırsal kesimin örgütlenme kapasitesi geliĢtirilecek ve üretici örgütlenmeleri 
güçlendirilecektir. Farklı üretici örgütlenmelerinin iĢlevleri AB tarım piyasaları ile bütünleĢme 
çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. Üretici örgütlenmelerine sağlanan destekler 
etkinleĢtirilecektir. 

 Sulama altyapısının iĢletme ve yönetiminin katılımcı mekanizmalarla gerçekleĢtirilmesi 
sağlanacak, toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı için üreticilere yönelik 
programlar uygulamaya konulacaktır. 

 Kırsal alanda, e-ticaret de kullanılarak, tarım, orman ve gıda ürünlerinin tanıtım ve 
pazarlanması, turizm ve rekreasyon, el sanatları, tarıma dayalı sanayi ve diğer alternatif üretim 
faaliyetleri geliĢtirilecektir. 

 Kırsal alanda tarım ve tarım dıĢı ekonomik faaliyetlere yönelik insan kaynakları 
geliĢtirilecektir. 

 Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile 
diğer geliĢme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleĢim birimlerine öncelik 
verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline 
yaygınlaĢtırılacaktır. 

 Kırsal kesimde merkezi yerleĢim birimleri öncelikli olmak üzere, temel altyapı ihtiyaçları 
karĢılanacaktır. Ekonomik ve sosyal geliĢmeye yönelik proje ve destekler ile eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin sunumunda bu merkezi birimlere öncelik verilecektir. 

 Kırsal yerleĢim planlamasının esas ve kriterleri, kırsal alanın özelliklerine ve kırsal 
toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenecek, plan yapımında geliĢmekte olan merkezi yerleĢim 
birimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarına ve afet riski yüksek yörelere öncelik verilecektir. 

 Yerel düzeyde aktörler arası iĢbirliğini geliĢtiren, yerel ihtiyaçlara duyarlı kalkınma 
giriĢimlerini tabandan tavana yaklaĢımla güçlendiren, katılımı ve maliyet paylaĢımını esas alan 
projeler, öncelikle pilot düzeyde uygulamaya konularak, iyi uygulama örnekleri 
yaygınlaĢtırılacaktır. 

 Kırsal kesimin kaynak ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak uygun finansman araçları 
geliĢtirilecek ve yaygınlaĢtırılacaktır.  

 BaĢta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma 
konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir. 
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 AB kırsal kalkınma politikalarına uyum için gerekli kurumsal çerçeve oluĢturularak, kırsal 
kalkınma fonlarının yönetimine ve etkin kullanımına iliĢkin idari kapasite geliĢtirilecektir. 

 Yoksul kesimlere yönelik ekonomik faaliyetler çeĢitlendirilecek Ģekilde gelir getirici 
projeler desteklenecektir. Özellikle, kırsal kesimde ve az geliĢmiĢ bölgelerde giriĢimcilik teĢvik 
edilecektir. 

 Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik 
mesleki eğitim imkanları geliĢtirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. 

 Tarımdaki yapısal değiĢim sonucu kente göç eden vasıfsız ve yoksul insanların iĢsizlik 
riskini azaltmak için aktif istihdam politikaları geliĢtirilecektir. 

 Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeĢitliliğin ve genetik kaynakların araĢtırılması, 
korunması, değerlendirilmesi ve ekonomik değer kazandırılması çalıĢmaları hızlandırılacaktır. 

 Biyogüvenlik ve genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalar konusundaki risklerin en aza 
indirilmesi için tarım, çevre ve teknoloji politikaları bütünleĢtirilmiĢ bir anlayıĢla 
değerlendirilecektir. 

 Tarım ve turizm baĢta olmak üzere, çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel 
değerlendirilecek, koruma-kullanma dengesi gözetilecektir. 

 Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliĢtirilmesi ve kirlenmeye karĢı 
korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluĢturulmasına yönelik olarak baĢlatılmıĢ 
çalıĢmalar tamamlanacaktır. 

 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atık suların 
arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teĢvik edilecektir. 

 Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla AR-GE faaliyetlerinin yenilik 
üretecek Ģekilde ve pazara yönelik olarak tasarımlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda AR-GE 
harcamalarının GSYĠH içindeki payı ve harcamalarda özel sektörün ağırlığı artırılacaktır. Bu 
çerçevede, bilim ve teknoloji politikasının temel amacı özel sektörün yenilik yaratma yeteneğinin 
artırılmasıdır. 

 TeĢvik sistemine, seçicilik taĢıyan ve yönlendirme gücü olan unsurlar ilave edilecektir. 
Uygulamaların koordinasyonu sağlanarak mükerrer uygulamalara son verilecek ve teĢviklerin 
etkinliği takip edilecektir. Uygulamalarda öngörülebilirlik ve Ģeffaflık sağlanacak, bürokrasi 
azaltılacaktır. Sistemin AB’ye uyumu sağlanarak DTÖ kurallarına uygun hareket edilmeye devam 
edilecektir. 

 ĠĢletmelere yönelik fiziki altyapı, baĢta bilgi ve iletiĢim teknolojileri olmak üzere teknoloji 
altyapısı ile lojistik imkânları artırılacak ve bu alanlarda etkinlik sağlanacaktır. 

 

2. 60’INCI HÜKÜMET PROGRAMI 

60’ıncı Hükümet Programı’nda; aĢağıda yer alan konular için Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 
sorumlu olarak tanımlanmıĢtır. 

 Tarıma verilen destekler artarak devam edecektir. 

 Ġthalatta önemli bir yer tutan yağlı tohumlar baĢta olmak üzere arz açığı olan ürünlere, 
yönlendirme teĢvikleri uygulanacaktır. 

 Tarım danıĢmanlarının sayısı artırılacaktır. 

 Havza bazlı teĢvikler ülke geneline yaygınlaĢtırılacaktır. 

 Pazar garantili sözleĢmeli üretimi yaygınlaĢtıracak tedbirler alınacaktır. 
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 Yerli bitki çeĢitleri ile hayvan ırklarının ıslah edilmesi çalıĢmaları yoğunlaĢtırılacaktır. 

 Mera sınırları belirlenerek özel sicil kayıtları tamamlanacak ve meraların otlatma planlarına 
uygun kullanımı konusundaki faaliyetler yoğunlaĢtırılacaktır.  

Bununla birlikte Bakanlığımız; aĢağıdaki konular için ise iĢbirliği yapılacak kurumlar arasında 
sayılmaktadır. 

 Faiz destekli tarımsal kredilerin kullanımı yaygınlaĢtırılacaktır. 

 Barajı bitirilen sulama projelerinin sulama ve bakım kısmı özel sektör yatırımına açılacak 
ve su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri yaygınlaĢtırılacaktır. 

 GiriĢim sermayesi, kredi garantisi gibi uygulamalar geliĢtirilecek ve KOBĠ'lerin finansman 
imkânları çeĢitlendirilecektir. 

 Geleneksel sektörlerde faaliyette bulunan firmaların yetenekleri uluslararası standardlara 
ulaĢtırılacaktır. 

 Bütün bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla çalıĢmalar 
yoğunlaĢtırılacaktır. 

 Biyolojik çeĢitliliği koruyucu tedbirler sürdürülecektir. 

 Küresel ısınmayla ilgili sektörel alandaki çalıĢmalara kararlılıkla devam edilecektir. 

 Su kaynaklarının daha verimli bir Ģekilde kullanılmasına yönelik çalıĢmalar devam 
edecektir. 

 Kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulacaktır. 

 Bürokratik iĢlem ve süreçlerin kolaylaĢtırılması çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 Kamu harcama sisteminde, etkinlik, Ģeffaflık ve hesap verebilirlik artırılacaktır. 

 Türk devletleri ve topluluklarıyla iliĢkilerimizi geliĢtirmek ve daha verimli hale getirmek 
için bugüne kadar sürdürülen ikili ve bölgesel çaptaki iliĢkiler daha da geliĢtirilerek sürdürülecektir. 
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B. MĠSYON, VĠZYON, AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 

MĠSYONUMUZ 

 

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, 

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, 

Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım 
ürünlerine erişebilirliği sağlamak.  

 

 

VĠZYONUMUZ 

 

Kırsal alanlarla beraber kentlerde de etkin…  

Paydaşların ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın…  

Tarımın her sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman… 

Kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin bir kurum olmak.  
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STRATEJĠK ALAN, AMAÇ ve HEDEFLER 

 

TARIMSAL ÜRETĠM VE ARZ GÜVENLĠĞĠ 

1. Tarımsal üretimi yönlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak. 

1.1. Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çeĢit, tür, yöntem ve teknolojiler geliĢtirmek ve                         
       yaygınlaĢtırmak. 

1.2. Yüksek verimli test edilmiĢ damızlıkları geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

1.3. Hasat ve hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarını azaltacak tedbirler almak. 

1.4. Arz açığı olan, katma değeri yüksek ve sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin üretimini  
      yönlendirmek ve artırmak. 

1.5. ĠĢletmeleri kayıt altına almak. 

1.6. SözleĢmeli üretimi yaygınlaĢtırmak.  

1.7. Havza bazlı üretime geçiĢi sağlamak. 

1.8. Tarımsal ürün ticaretinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak. 

 

2. Tarımsal altyapıyı geliĢtirmek, çevre ve doğal kaynakları korumak, iyileĢtirmek, 
sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal afetlerin etkisini azaltmaya yönelik tedbirler almak. 

2.1 Tarım arazilerinin amaç dıĢı kullanımını önlemek ve ortalama iĢletme büyüklüğünü artırmak. 

2.2. Çevreye duyarlı modern sulama sistemlerini geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak.   

2.3. Genetik kaynakları kayıt altına almak,  korumak, karakterizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir  
      kullanımını sağlamak. 

2.4. Sürdürülebilir balıkçılık/su ürünleri yönetim sistemini kurmak ve iĢletmek. 

2.5. Tarımsal çevre yönetimi uygulamalarını geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

2.6. Mera ıslah çalıĢmalarını geliĢtirmek, yaygınlaĢtırmak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak. 

2.7. Alternatif tarımsal üretim tekniklerini geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

2.8. Biyotik ve abiyotik stres koĢullarına toleranslı çeĢit, yöntem ve teknoloji geliĢtirmek. 

2.9. Tahmin ve erken uyarı sistemlerini geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

2.10. Tarım sigortaları uygulamalarının kapsamını geniĢletmek ve yaygınlaĢtırmak. 

2.11. Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararlarını karĢılamak. 

 

GIDA GÜVENĠLĠRLĠĞĠ 

3. Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak. 

3.1. Gıda ve yem analiz, araĢtırma,  kontrol ve denetim hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

3.2. Gıda ve yem güvenilirliği alanında uluslararası iliĢkilerde uyum ve etkinliği artırmak. 

3.3. Güvenilir gıda bilincini artırmak ve otokontrol uygulamalarını teĢvik etmek. 

3.4. Ticarete konu olan tarımsal ürünlerde kontrol ve karantina hizmetlerinin etkinliğini artırmak.  
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BĠTKĠ VE HAYVAN SAĞLIĞI 

4. Bitki ve hayvan hastalık ve zararlılarını eradike etmek, ürün kayıplarını önlemek ve 
halk sağlığını korumak. 

4.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliĢtirmek. 

4.2. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliĢtirmek. 

4.3. Veteriner halk sağlığı ile ilgili önlemler almak. 

4.4. Hayvan refahının sağlanması için gerekli standartlar ile sistemleri oluĢturmak ve kamuoyu  
      bilincini artırmak. 
 

KIRSAL KALKINMA  

5. Kırsal alanda tarımsal altyapı hizmetlerini, insan kaynaklarını ve örgütlenme düzeyini 
geliĢtirmek, pazar entegrasyonunu sağlamak, kırsal nüfusun gelirini çeĢitlendirmek, yerel 
kalkınma kapasitesini ve yaĢam kalitesini artırmak. 

5.1. Tarımsal sanayi ve üretimde yeni teknik ve teknolojileri araĢtırmak, geliĢtirmek ve  
       yaygınlaĢtırmak. 

5.2. Yerel ve geleneksel üretimin teĢviki için eğitim, yayım ve pazar imkanlarını araĢtırmak ve  
       geliĢtirmek. 

5.3. Bölgesel ve Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında gerekli altyapı çalıĢmalarını  
       gerçekleĢtirmek. 

5.4. Üretici örgütlerini bilinçlendirmek ve pazara eriĢim kapasitelerini geliĢtirmek. 

 

KURUMSAL KAPASĠTE  

6. Etkin ve kaliteli hizmet sunmak üzere yönetsel ve kurumsal mükemmeliyeti sağlamak. 

6.1. Bakanlık personel politikalarını insan kaynakları yönetim anlayıĢı ile bütünleĢtirmek ve  
      etkinleĢtirmek. 

6.2. Bakanlık teknik ve fiziki alt yapı hizmetlerini geliĢtirmek ve kaynakların etkin, ekonomik ve  
      verimli kullanımını sağlamak. 

6.3. Bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaĢtırmak sureti ile iĢlem ve süreçleri kolaylaĢtırmak. 

6.4. Ulusal ve uluslararası tarımsal verileri ve piyasa hareketlerini daha etkin izlemek, analiz etmek  
       ve karar vericilere zamanında bilgi sunmak üzere mevcut sistemi güçlendirmek. 

6.5. Tarımsal destekleme politikalarını analiz etmek ve etkinliğini artırmak.  

6.6. AraĢtırma ve geliĢtirme hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

6.7. Üretimden tüketime kadar olan süreçte, tüm paydaĢların bilinç düzeyini artırmak, üreticilerin  
       bilgi ve becerilerini geliĢtirmek. 
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C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER 

PERFORMANS HEDEFĠ - 1 
 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 1. 
VERĠM VE KALĠTEYĠ ARTIRMAYA YÖNELĠK ÇEġĠT, TÜR, YÖNTEM 
VE TEKNOLOJĠLER GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 1. 
VERĠM VE KALĠTEYĠ ARTIRMAYA YÖNELĠK ÇEġĠT, TÜR, 
YÖNTEM VE TEKNOLOJĠLER GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

Üstün verimli, dayanıklı, kaliteli tür ve çeĢit, tarımda verimliliği etkileyen unsurların baĢında gelmektedir. Bunun 
yanı sıra üretim, iĢleme, yetiĢtirme gibi konularda yeni teknolojileri adapte etmek ve uygulamak verimlilik üzerinde 
ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle AraĢtırma Enstitülerinde yeni tür, çeĢit ıslah çalıĢmaları ve yeni 
teknolojilerin uygulamaya aktarılması çalıĢmalarına devam edilmesi hedeflenmektedir. 
Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre tarımsal 
üretimde genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımını yaygınlaĢtırarak üretimde verim ve 
kaliteyi arttırmak için çalıĢmalar yürütülecektir. Tarımsal üretim girdilerinin maliyetleri bütçe imkânları 
doğrultusunda karĢılanarak üreticilerin teknoloji kullanımları yaygınlaĢtırılacaktır. ÇalıĢmalarda yeni yöntem ve 
teknolojilerin geliĢtirilmesi yanında etkin piyasa denetimleri ile üretilmiĢ olan teknoloji ürünlerinden standartlara 
uygun olanların üreticiye arzı sağlanacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Denetim sayısı (Sayı) 6.859 7.000 7.200 

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği kapsamında, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin teknik düzenlemelerde 
belirtilen Ģartlara uygunluğuna iliĢkin denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimler ile piyasaya sunulan uygun 
olmayan gübre miktarında azalma hedeflenmektedir. 

2 Sertifikalı tohum kullanım oranı (Yüzde) 38 40 50 

Verilen destekleme ve çalıĢmalarla sertifikalı tohum kullanımının arttırılması ve yaygınlaĢtırılması 
hedeflenmektedir. 

3 
Ülkesel tohumluk ihtiyacının yurt içi üretimle 
karĢılanmasındaki artıĢın oranı (Yüzde) 

31 46 30 

2008 yılı sertifikalı tohumluk üretimi (290.148 ton) baz alınmak suretiyle takip eden yıllardaki sertifikalı tohumluk 
üretiminin bir önceki yıldaki üretim miktarına göre artıĢ oranıdır. 

4 
Sertifikalı fidan, fide ile yeni bahçe tesis eden 
üretici sayısı (Sayı) 

3.857 5.000 4.000 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel 
üretim faaliyetlerinde, yurt içinde üretilen sertifikalı ve standart meyve fidanı/çilek fidesi kullanılarak tesis edilen 
iĢletmelere ait yıllık verilerdir.  

5 Sertifikalı fidan ve fide üretim miktarı (Adet) 615.000 650.000 600.000 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknolojik kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel 
üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili kuruluĢlarımızca üretilen yıllık sertifikalı fidan fide üretim 
miktarlarıdır  

6 Tescil edilen çeĢit sayısı (Sayı) 37 40 21 

Yapılan araĢtırma çalıĢmaları sonucunda, verim ve kalite özellikleri yüksek yeni çeĢitlerin geliĢtirilerek üretime 
sokulması ile verim ve kalitede artıĢlar sağlanacaktır. Ayrıca, yeni çeĢitlerin değiĢik koĢullara adaptasyonu, anaç-
çeĢit uyum denemeleri sonucunda tescil edilerek üretime kazandırılan yeni çeĢitler sayesinde ülkemiz çiftçisinin 
gelir düzeyi arttırılacaktır. 

7 GeliĢtirilen uygulama / teknoloji sayısı (Sayı) 8 10 9 

YetiĢtirme tekniği (ekim, dikim, budama, terbiye, gübreleme, dölleme biyolojisi, doku kültürü, meyve tutumu, 
sulama) araĢtırmaları sonucunda, üretim aĢamalarında kullanılan teknoloji ve yetiĢtirme tekniklerinde sağlanacak 
geliĢmeler ile ortaya konulacak yeni uygulama ve teknikler; üretim, verim ve kalitede artıĢlar sağlayacaktır. Ayrıca 
Su Ürünlerinde pazar Ģansı yüksek yeni türlerin yetiĢtiricilik sektörüne kazandırılması hedeflenmiĢtir.   
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

8 
AraĢtırmaya alınacak balık ve diğer su ürünleri tür 
sayısı / doğadan kazandırılan tür sayısı (Sayı) 

10 10 2 

Ġç ve dıĢ pazar değeri yüksek yeni türlerin yetiĢtiricilik sektörüne kazandırılması ile su ürünleri sektöründen 
sağlanan üretim ve çeĢitlemeye katkı sağlanacaktır. 

9 
Sertifikalı fidan, fide ile yeni tesis edilen alan 
(Dekar) 

162.000 180.000 150.000 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel 
üretim faaliyetlerinde, yurt içinde üretilip sertifikalı ve standart meyve fidanı/çilek fidesi kullanılarak tesis edilen 
alana yönelik yıllık verilerdir.  

10 Sertifikalı pamuk tohumu üretim miktarı (Ton) 500 1.000 1.000 

Bitkisel Üretimi GeliĢtirme Projesi kapsamında pamuk üretiminde sürekliliği sağlamak,  verimli ve kaliteli 
tohumluklarla üretimi arttırmak amacıyla Aydın Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsünde pamuk tohumu üretimi 
yapılmaktadır. 

11 
Yeni fındık stratejisi ile kamuya olan yükün 
azaltılma oranı (Yüzde) 

10 10 10 

3 yıl içinde toplam 290 bin üreticiye yaklaĢık 2,6 Milyar TL ödeme yapılacaktır. GeçmiĢ 3 yılda TMO alımlarının 
görev zararı toplamı 3,5 Milyar TL civarındadır. Kamuya olan yükün ortalama yılda 300 milyon TL azaltılması 
sağlanacaktır. 

 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Bitkisel üretimi geliĢtirme 2.180.328.000 0 2.180.328.000 

2 AraĢtırma ve geliĢtirme 3.661.500 1.890.000 5.551.500 

GENEL TOPLAM 2.183.989.500 1.890.000 2.185.879.500 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 1. 

VERĠM VE KALĠTEYĠ ARTIRMAYA YÖNELĠK ÇEġĠT, TÜR, YÖNTEM VE 
TEKNOLOJĠLER GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ, 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Bu faaliyet ile bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik olarak; gübre kontrollerinin yaygınlaĢtırılması, 
tohumculukta mevcut kapasitenin arttırılması ve alt yapının uluslararası standartlara göre düzenlenmesi, 
tohumculuk sertifikasyon iĢlemlerinin etkinleĢtirilmesi, çoğaltım materyallerinin öncelikle korunması ve arttırılması, 
ikinci ürün ekiminin ve toprak iĢlemesiz tarım gibi alternatif tarım tekniklerinin yaygınlaĢtırılması, maliyet 
unsurlarının azaltılmasını sağlayıcı destekleme politikalarının geliĢtirilmesinin yanı sıra izlenebilirlik ve etkin 
denetim için kayıt sistemlerinin etkin yönetimi amaçlanmaktadır. Piyasaya arz edilen gübrelerin içerik özelliğine 
uygunluğunun denetimi yapılmaktadır. Piyasadaki gübrelerden il/ilçe müdürlüklerimizce numune alınarak içerik 
özelliği kontrol edilecektir. Bu faaliyet için ana maliyet unsuru gübre analizleridir. Yıllık yapılan denetim sayısına, 
alınan numune ve yapılan analiz sayısına göre maliyet hesaplanmıĢtır. Tohumculukta mevcut kapasitenin 
arttırılması ve alt yapının uluslararası standartlara göre düzenlenmesi, yurtiçi sertifikalı tohumluk ihtiyacının 
karĢılanmasını ve tohumluk ihtiyacımızın karĢılanma oranının diğer geliĢmiĢ ülkelerle rekabet edilebilecek seviyelere 
yükselmesini sağlayacaktır. 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 1. 

VERĠM VE KALĠTEYĠ ARTIRMAYA YÖNELĠK ÇEġĠT, TÜR, YÖNTEM VE 
TEKNOLOJĠLER GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ, 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Sertifikasyon sistemi ve sertifikasyon sistemindeki bitki ve tohum sağlığı laboratuarları ve testlerle ilgili birimlerin 
güçlendirilmesi, eğitim, altyapı ve mevzuatı geliĢtirme çalıĢmaları ile referans koleksiyonları ve koleksiyon 
bahçelerinin oluĢturulması, özel sektör tohumculuk kuruluĢlarına yetki verilmesi, uluslararası diğer tohumculuk 
kuruluĢlarıyla teknik konularda karĢılıklı iĢbirliği, sertifikasyon sisteminde zincirin oluĢturulması planlanmaktadır.  
Çoğaltım materyalleri üretiminde tohum üretimi, meyvecilikte damızlık klon anaçların korunması, sertifikalı fidan 
üretiminde kullanılacak aĢı kalemleri üretimi, aĢılı asma ve meyve fidanı üretimi yaptırılmaktadır. Özel sektör fidan 
üreticilerinin ihtiyacı olan baz materyallerin korunması ve çoğaltılması amaçlanmaktadır. Çoğaltım materyalleri esas 
alınarak maliyetler hesaplanmaktadır. Ġkinci ürün ekiminin yaygınlaĢtırılması ile tekstil sanayinin hammaddesi olan 
kütlü pamuk üretimini artırmak, ikinci ürün olarak pamuk ürünü yetiĢtiriciliğini artırmak, ikinci ürün 
yetiĢtiriciliğinde erkenci çeĢitlerin yaygınlaĢtırılmasını sağlamak, mevcut toprak kalitesini korumak ve yükseltmek, 
toprak iĢleme masraflarını ortadan kaldırarak, ürün maliyetini düĢürmek ve doğal çevreyi korumak 
hedeflenmektedir. Fındık ürününde Ülkemizde bugüne kadar uygulanan müdahale alımları ile arz fazlası stokun 
piyasalardan çekilmesi neticesinde, Ülkemizdeki fındık alanları aĢırı geniĢlemiĢ, rakip ülkelerin üretimi teĢvik 
edilmiĢ, üretim-tüketim arasındaki fark giderek artmıĢ, Ülkemizde arz fazlası stoklar oluĢmuĢ, kamuya olan yük 
yıldan yıla artmıĢtır. Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği uygulaması ile yasal alandaki üretim korunarak, üreticilerin 
haksız rekabete uğramaları engellenecek, arz ve talep dengesi sağlanacak, fiyat serbest piyasada oluĢacak, rakip 
ülkelerin üretimi cazibesini yitirecek, Ülkemiz, uluslararası piyasalardaki ürün arzında belirleyici olacak, kamu 
harcamalarında etkinlik sağlanacak, sürdürülebilir bir destekleme modeli uygulanacak, fiyatta ve ihracat gelirlerinde 
istikrar sağlanacaktır. ÇKS’ ye kayıtlı olan çiftçilere ürün gruplarına göre değiĢen miktarda alan bazlı olarak 
destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Bu iĢ ve iĢlemlere yönelik maliyet, ÇKS’ ye kayıtlı arazi varlığı ve üretim 
maliyeti dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Sertifikalı meyve ve asma fidanları ile kapama meyve bahçeleri kurulması 
teĢvik edilmektedir. Bu faaliyetin temel maliyet unsuru bu alanda sağlanan desteklerdir. Sertifikalı fidan ve fide 
kullanım desteklemesi birim tutarları hesaplanırken her ürüne ait sertifikalı fidan satıĢ fiyatı, dekarda kullanılan 
fidan sayısı ile hesaplanan o yıla ait tesis maliyeti unsurlarından yararlanılmaktadır. 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 2.178.080 

06 Sermaye Giderleri 2.248.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 2.180.328.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 2.180.328.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 1. 

VERĠM VE KALĠTEYĠ ARTIRMAYA YÖNELĠK ÇEġĠT, TÜR, YÖNTEM VE 
TEKNOLOJĠLER GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Üretim ve kaliteyi artırmak için yüksek verimli ve istenilen kalitede çeĢit ve yetiĢtiricilikte kullanılan teknoloji ve 
yöntemleri geliĢtirmek gerekmektedir. Ayrıca; iç ve dıĢ pazar Ģansı yüksek yeni türlerin yetiĢtiricilik sektörüne 
kazandırılmasıyla yetiĢtiricilikte kullanılan modern teknolojilerin adaptasyonu ve yetiĢtirme tekniklerinde sağlanacak 
yeni geliĢmeler ile üretim, verim ve ürün çeĢitliliğine katkı sağlanacaktır. Bu faaliyete ait iĢ ve iĢlemler ile çeĢit 
geliĢtirmek için ıslah çalıĢmaları ve teknoloji geliĢtirme çalıĢmaları yapılacak, doğal ortamdan seçilecek iç ve dıĢ 
pazar Ģansı yüksek balık ve diğer su ürünlerinin biyo-ekolojik özellikleri belirlenecek ve kültüre alınabilme imkanları 
araĢtırılacaktır. 
Hedeflenen yüksek verim ve kaliteyi elde edebilmek için araĢtırma çalıĢmaları yapılarak elde edilen sonuçların 
uygulamaya aktarılmasıyla ülkenin üretimi artacak ve daha kaliteli ürünler elde edilecektir. GerçekleĢtirilecek ıslah 
programı sayısı ve kurulacak deneme sayıları, anaç temini, kuluçkahane alt yapısının hazırlanması, kontrollü ortama 
alıĢtırılması, yavru alımı, bakım, besleme ve stoklama ana maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. Yapılacak melezleme 
sayıları, alınacak gözlem sayıları, toplam süreleri, deneme parsel sayıları ve büyüklükleri maliyet hesabında göz 
önünde bulundurulmuĢtur. 

 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.085.500 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 1.576.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 3.661.500 
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 Döner Sermaye 1.750.000 

Diğer Yurt Ġçi 100.000 

Yurt DıĢı  40.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 1.890.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 5.551.500 
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STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 2. 
YÜKSEK VERĠMLĠ TEST EDĠLMĠġ DAMIZLIKLARI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 2. 

YÜKSEK VERĠMLĠ DAMIZLIKLARI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

Ülkemizin kaliteli et ve süt arzının AB ve dünyadaki üretim seviyesine getirilmesi ve hayvancılığın geliĢtirilmesi 
için ıslaha yönelik kayıt sistemlerinin oluĢturularak ıslah faaliyetlerinin yürütülmesi, hayvansal üretimde geleceğe 
yönelik planlamalar yapılmak suretiyle klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yüksek verimli ve vasıflı 
damızlıkların geliĢtirilmesi ve geliĢtirilen damızlıkların yetiĢtirici birlikleri ile iĢbirliği yapılarak yaygınlaĢtırılması 
hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Islah edilmiĢ yerli yumurtacı ebeveyn sayısı (Adet) 10.000 25.000 25.000 

Islah çalıĢmaları sonunda geliĢtirilerek ATABEY, ATAK, ATAK-S ismi verilen yerli yumurtacı damızlıkların 
enstitüdeki sayısının arttırılarak sektöre sunulan yerli hibrit miktarının arttırılması ve hibritlerin kullanımının 
yaygınlaĢtırılması hedeflenmektedir. 

2 Damızlık ana arı üretimi (Adet) 2.075 2.300 2.400 

Ana arı üreticilerinin ihtiyaç duyduğu damızlık ihtiyacı karĢılanacaktır. 

3 GeliĢtirilen üstün verimli damızlık sayısı (BaĢ) 330 620 620 

Yürütülen Islah Projeleri kapsamında yüksek süt verimli döl verebilen ve aranan özellikler bakımından üstün 
verimli 10 BüyükbaĢ ve 610 KüçükbaĢ olmak üzere toplam 620 baĢ erkek damızlık materyal elde edilmesi 
hedeflenmektedir. 

4 Döl kontrollü sperma üretilen boğa sayısı (BaĢ) 117 117 117 

Döl kontrolünde en önemli faktör sonuçları test edilmiĢ olan kaliteli boğaların tespit edilerek bunların 
spermalarının sahada suni tohumlama yoluyla kullanımının sağlanması ve daha kısa sürede verim artıĢı 
hedeflenmektedir. 

5 Damızlık koç-teke sayısı (BaĢ) 905 1.600 1.600 

Yerli koyun ve keçi ırklarımızın döl, et ve süt verimini istenilen düzeye getirilebilmesi amacıyla döl, et ve süt 
verimi yüksek koç ve tekelerle melezleme çalıĢması yapılarak istenilen verim özelliklerinin artırılması 
hedeflenmektedir. 

6 Suni tohumlama sayısı (BaĢ) 2.181.042 2.250.000 2.300.000 

Hayvancılıkta ıslah çalıĢmalarında istenen neticelerin alınabilmesi için en etkili, ucuz ve sağlıklı yöntem olan suni 
tohumlama sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Hayvancılığı geliĢtirme 51.000.000 0 51.000.000 

2 AraĢtırma ve geliĢtirme 7.335.800 2.050.000 9.385.800 

GENEL TOPLAM 58.335.800 2.050.000 60.385.800 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 2. 

YÜKSEK VERĠMLĠ DAMIZLIKLARI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI HAYVANCILIĞI GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Yüksek verimli ve kaliteli damızlıkların kullanılması ile hayvansal ürünlerin üretiminin artırılması 
amaçlanmaktadır. Bu sebeple damızlık değerleri yüksek bulunan hayvanların (et, süt, yapağı-tiftik, yumurta, bal 
vb.) yetiĢtirilip yaygın olarak sahada kullanılması sağlanacaktır. Kamu ve özel sektör tarafından yetiĢtirici 
sürülerinde kullanılan damızlık materyallerinin kontrol ve denetimi yapılacaktır. Ana maliyet unsurları; damızlık 
hayvan alımı, bakım ve beslenmesi, laboratuar alet-ekipman, araç, akaryakıt, bakım ve kiralama, biliĢim ve genel 
idari giderlerdir. Hayvancılığı geliĢtirme çalıĢmalarında ihtiyaç duyulan ödenek miktarları piyasa koĢullarından 
derlenmiĢtir. Hayvancılığın desteklenmesi ile arz güvenliği artırılacak; hayvancılığın geliĢtirilmesi projesi ile de 
üreticilerin çalıĢması için kaliteli damızlık materyaller sağlanmıĢ olacaktır. 

 

 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

HAYVANCILIĞI 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 580.000 

07 Sermaye Transferleri 50.410.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
51.000.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 51.000.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 2. 

YÜKSEK VERĠMLĠ DAMIZLIKLARI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemizdeki mevcut materyali kullanarak yüksek verimli ve kaliteli damızlıkların yurt içinde üretilmesi, hayvansal 
üretimin artırılması amaçlanmaktadır. Her bir hayvan türünün verim özelliklerine göre (et, süt, yapağı-tiftik, 
yumurta, bal vb.) ıslah programına alınmıĢ hayvanların bireysel, yavru-ana ve yavru - baba verim iliĢkileri 
kullanılarak damızlık değer tahminlerinin yapılması, damızlık değerleri yüksek bulunan hayvanların çoğaltılması, 
çoğaltılmıĢ damızlıkların ve-veya spermalarının yetiĢtirici sürülerinde kullanılması, verim performanslarına göre 
besleme ve yetiĢtirme teknikleri geliĢtirilmesi ile yurt içi üretimin arttırılması sağlanacaktır. Bu faaliyete yönelik iĢ 
ve iĢlemler; tüm hastalıklardan arî hayvan materyalinin bulunması, eksik materyalin tamamlanması, kayıt altına 
alınması, bunlara ait bakım, besleme, yetiĢtirme tekniklerinin geliĢtirilmesi, verimlerinin ölçülmesi ve 
hesaplanması, biyoteknolojik yöntemlerin geliĢtirilmesi ve kullanılmasıdır. Ana maliyet unsurları hayvan materyali 
alımı, bakım, besleme, sağlık, güvenlik, sevk ve idare, ölçüm-tartım, laboratuar alet-ekipman ve genel idari 
giderlerdir. AraĢtırma ve GeliĢtirme faaliyetlerinin yapılması için yürürlüğe alınan alt projelerin, maliyet unsurları 
çerçevesinde serbest piyasa araĢtırılması yapılarak hesaplanmıĢtır. 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 552.800 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 6.783.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
7.335.800 
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 Döner Sermaye 1.750.000 

Diğer Yurt Ġçi 300.000 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 2.050.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 9.385.800 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 3 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 3. 
HASAT VE HASAT SONRASI ÜRÜN VE KALĠTE KAYIPLARINI 
AZALTACAK TEDBĠRLER ALMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
3. 

HASAT VE HASAT SONRASI ÜRÜN VE KALĠTE KAYIPLARINI 
AZALTACAK TEDBĠRLER ALMAK 

Hasattan kaynaklı ürün miktarı ve kalite kayıplarının önlenmesi; uygun teknoloji, yetiĢtirme tekniği ve makineli 
hasada uygun çeĢit geliĢtirmeye dayanmaktadır.  
Hasat teknolojilerinin geliĢtirilmesi ile makineden kaynaklı kayıplar, yetiĢtirme tekniği ile hasada ve hasat sonrası 
iĢlemler için uygun yetiĢtirme teknikleri uygulanması ile makineli hasada uygun çeĢit geliĢtirilerek mevcut 
teknoloji/ürün uygunluğu sağlanarak üründen kaynaklı kayıplar asgari seviyeye çekilecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 GeliĢtirilen yeni teknoloji sayısı (Sayı) 7 9 8 

Hasat sonrası kalitenin korunmasında ve hasattan kaynaklanan miktar ve kalite kayıplarını en aza indirmeye 
yönelik makineli hasada uygun çeĢit, yetiĢtirme tekniği ve makine geliĢtirme çalıĢmaları sonucunda ortaya 
konulacak yeni teknoloji ve yöntem sayısı gösterge olarak belirlenmiĢtir. Kayıpların azaltılması için alınacak 
önlemler üzerine araĢtırma programları düzenlenerek, çalıĢmalar sonunda ürünler için hasat öncesi makineli 
hasada uygun çeĢit, yetiĢtirme tekniği ve hasat makineleri ve hasat sonrası için en uygun depolama, paketleme, 
taĢıma koĢulları ortaya konulacaktır. Ekonomik öneme sahip bağ, meyve, sebze ve süs bitkilerinde çeĢit düzeyinde 
ön soğutma teknikleri, depolama öncesi uygulamalar, depolama sonrası raf ve vazo ömürlerinin uzatılmasına 
yönelik uygulamalar üzerinde çalıĢmalar yapılacaktır. 

2 Su ürünlerinde geliĢtirilen av ve avlanma teknoloji 
ve metod sayısı (Sayı) 

1 2 2 

Su ürünleri avcılığında  (özellikle denizel avcılıkta) av sonrası üretim kayıplarını en aza indirmeye yönelik en uygun 
av ve avlanma teknik ve yöntemlerinin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

3 Hasatta dane kaybı oranı (Yüzde) 3 ≤ 3 ≤ 3 

Makineli hasatta optimum hasat koĢulları göz önüne alınarak kabul edilebilir kayıp oranı olan %3'ü, makineli hasat 
yapılan tüm illerde %3'ün altına indirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda Biçerdöver Operatörü YetiĢtirme 
Kursları ile Pamuk Hasat Makinesi Operatörü YetiĢtirme Kurslarının açılmasına ağırlık verilerek hasat 
makinelerinin "Operatör Belgesi" bulunan operatörlerce  kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca hasat makinelerini hasat 
sırasında kontrol edecek teknik elamanların eğitimi sağlanacaktır. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 1.469.000 1.890.000 3.359.000 

GENEL TOPLAM 1.469.000 1.890.000 3.359.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 3 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 3. 

HASAT VE HASAT SONRASI ÜRÜN VE KALĠTE KAYIPLARINI 
AZALTACAK TEDBĠRLER ALMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hasat ve hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi ve su ürünleri stoklarının sürdürülebilir 
kullanımı için en uygun av ve avlanma metotları geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak amaçlanmaktadır.  
Hasat sonrası kalitenin korunmasında ve hasattan kaynaklanan miktar ve kalite kayıplarını en aza indirmeye 
yönelik makineli hasada uygun çeĢit, yetiĢtirme tekniği ve makine geliĢtirme çalıĢmaları sonucunda yeni teknoloji 
ve yöntemler geliĢtirilecektir. 
Ayrıca, su ürünleri avcılığında ( özellikle denizel avcılıkta ) av sonrası üretim kayıplarını en aza indirmeye yönelik 
araĢtırma ve geliĢtirme projeleri yürütülecektir. GerçekleĢtirilecek ıslah programı sayısı ve kurulacak deneme 
sayıları maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. Yapılacak melezleme sayıları, alınacak gözlem sayıları, toplam süreleri, 
deneme parsel sayıları ve büyüklükleri maliyet hesabında göz önünde bulundurulmuĢtur. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 1.469.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 1.469.000 
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 Döner Sermaye 1.750.000 

Diğer Yurt Ġçi 100.000 

Yurt DıĢı  40.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 1.890.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 3.359.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 4 
 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 4. 
ARZ AÇIĞI OLAN, KATMA DEĞERĠ YÜKSEK VE SANAYĠNĠN 
ĠHTĠYACI OLAN ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK VE 
ARTIRMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
4. 

ARZ AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK 
VE ARTIRMAK 

Tarım Kanunu'nun 19 uncu Maddesinde belirtilen tarımsal destekleme araçlarından Fark Ödemesinin öncelikle 
arz açığı olan ürünleri kapsadığı ifade edilmiĢtir. Bu hedef, üretimin yetersiz olduğu ve yurt içi talebin büyük 
kısmının ithalat ile karĢılandığı ürünlerin (yağlı tohumlu bitkiler-baklagiller) üretimini artırmaya yönelik çalıĢmaları 
kapsamaktadır. 
Büyük ve küçükbaĢ hayvan sayısı ile et-süt verimini artırmak, arıcılıkta koloni baĢına bal verimini artırarak birim 
üretim maliyetlerini azaltmak, ucuz ve kaliteli protein kaynağı olan kanatlı eti ve yumurta üretimini artırmak ve 
üretimde istikrar sağlamak, ipekböcekçiliği sektöründe üretim artıĢları sağlanarak üretim artıĢına bağlı ek 
istihdamın oluĢturulması ve ham ipek ithalatının azaltılması, Ankara keçisi gen kaynağının korunması 
hedeflenmektedir. 
Büyük ve küçükbaĢ hayvanların genetik özelliklerini en iyi temsil edecek Ģekilde geliĢebilmesi, amaca uygun 
verimlerini en yüksek düzeyde verebilmesi ve ülkemiz insanlarının protein ihtiyacının yerli kaynaklarla karĢılanması 
gerekmektedir. Bu da, kaliteli kaba yem açığının kapatılması ile mümkündür. 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Süt üretimi artıĢ oranı (Yüzde) 2,40 5 5 

Islah faaliyetlerinin yürütülmesi, ıslah amacına yönelik kayıt sistemlerinin tutulmasıyla beraber 2010 da %5 artıĢla 
13.169.295 ton olması hedeflenmektedir. 

2 Kırmızı et üretimi artıĢ oranı (Yüzde) -14,5 5 5 

Islah faaliyetlerinin yürütülmesi, ıslah amacına yönelik kayıt sistemlerinin tutulması ile 2010 da % 5 artıĢla 433.230 
ton olması hedeflenmektedir. 

3 Kovan baĢına bal verimi artıĢ oranı (Yüzde) -4 4 3 

Ülkemiz koloni varlığı ve bal üretimi açısından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Ancak koloni baĢına 16,7 kg bal 
verimi ile dünya sıralamasında çok gerilerdedir 

4 Beyaz et ve yumurta üretim artıĢ oranı (Yüzde) 9 9 9 

Ucuz ve kaliteli protein kaynağı olan kanatlı eti (1.323.625 ton) ve yumurta üretiminde (13,8 milyar adet) artıĢ 
sağlamak hedeflenmektedir. 

5 Üretim alanı artıĢ oranı (Yüzde) -6 5 5 

Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkiler ve baklagillerde toplam üretim alanı 2008 yılında 3 milyon 509 bin ha'dan 
2009 yılında 3 milyon 302 bin ha'a düĢmüĢtür. 2010 ve 2011 yıllarında üretim alanlarında %5 artıĢ 
hedeflenmektedir. 

6 Verim artıĢ oranı (Yüzde) 8 3 3 

Arz açığı olan ürünlerde ortalama verim artıĢı 2009 yılında % 7,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2009 yılında yağlı tohumlu 
bitkilerde ortalama verim artıĢı % 0,3, baklagillerde % 37 pamukta % 12 olmuĢtur. Yağlık zeytin veriminde  % 13 
azalma olmuĢtur. 2010 ve 2011 yıllarında verimde % 3 artıĢ hedeflenmektedir. 

7 Üretim miktarı artıĢ oranı (Yüzde) 1 5 5 

Arz açığı olan bitkisel ürünlerin toplam üretim miktarı 2008 yılında 9 milyon 721 bin ton iken 2009 yılında 9 
milyon 831 bin tona yükselmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında üretimde % 5 artıĢ hedeflenmektedir. Arz açığı olan 
ürünlerden hububat ürünleri çıkarıldığından üretim rakamlarında fark oluĢmuĢtur. 

8 Yem bitkisi üretim alanı (Hektar) 553.440 1.000.000 1.100.000 

Hayvansal üretimin en önemli girdilerinden birini oluĢturan yem bitkileri üretiminin artırılması, yıl boyunca 
hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacının karĢılanabilmesi, kıĢ ve erken ilkbaharda yeĢil yem zincirinin 
kurulabilmesinin temin edilebilmesi ayrıca meralardaki otlatma baskısının azaltılabilmesi için yem bitkisi tarımının 
yaygınlaĢtırılması ayrı bir önem taĢımaktadır. Yem bitkisi üretiminin artıĢı üretim alanının artıĢı ile doğru 
orantılıdır. Ülkemiz hayvancılığının ihtiyacı olan kaba yem üretimi için yem bitkileri üretiminin artırılması 
hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 4 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

9 YaĢ koza üretim miktarı (Ton) 140 135 142 

Ülkemizde yaklaĢık 2.500 ailede ipekböcekciliği yetiĢtiriciliği yapılmakta ve bu yetiĢtiricilikten yılda yaklaĢık 127 ton 
ham ipek üretilmektedir. Desteklemeler vasıtasıyla aile sayısını ve üretim miktarını artırmak mevcut üreticilerin 
ipekböcekciliği yetiĢtiriciliğine devam etmelerini sağlamak, ipekte dıĢa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. 

10 Kaba yem üretim miktarı (Ton) 42.200.000 45.000.000 46.000.000 

Kaba yem açığının kapatılması, üretim miktarının arttırılmasıyla mümkündür ve bunda miktar artıĢının sağlanması 
temel hedeftir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Hayvancılığı geliĢtirme 1.210.970.000 0 1.210.970.000 

2 Bitkisel üretimi geliĢtirme 1.387.886.000 0 1.387.886.000 

GENEL TOPLAM 2.598.856.000 0 2.598.856.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 4. 

ARZ AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK VE 
ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI HAYVANCILIĞI GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemiz hayvancılığının geliĢtirilmesi, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kayıt altına alınması ile beraber 
izlenebilir ve sürdürülebilir arz güvenliğinin sağlanması amacıyla anaç sığır, manda, koyun ve keçi ile tiftik keçisi, 
suni tohumlamadan doğan buzağı, aktif kovan ve ipekböcekçiliğinin desteklenmesi ile mümkün olacaktır. 
Ülkemizde kaba yem üretimini arttırarak hayvanların mera üzerindeki baskılarını azaltmak, hayvanların kaliteli kaba 
yem ihtiyaçlarını karĢılayarak et ve süt üretimini arttırmak, ülkemizin ekilebilir arazisinde yem bitkisi ekiliĢ oranını 
% 9’a çıkarmak amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda macar fiği, adi fiğ, yonca, korunga, sorgum-sudan otu, silajlık mısır 
ve hayvan pancarı üretimini geliĢtirme ve silaj yapımının arttırılması planlanmaktadır. Kaliteli kaba yem üretiminin 
arttırılması amacıyla ―Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar‖ kapsamında yapılan destekleme ile ilgili 
hususlar, bütçe imkanları içerisinde değerlendirilerek belirlenmektedir. 

 
 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

HAYVANCILIĞI 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 1.206.850.000 

06 Sermaye Giderleri 4.120.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 1.210.970.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 1.210.970.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 4 
 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 4. 

ARZ AÇIĞI OLAN ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK VE 
ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve sanayi bitkileri ile çeltik üretiminin geliĢtirilmesi, rekabet gücünün artırılması, 
üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, döviz kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır. Hububat ve baklagillerde 
üretim maliyetlerinin yüksek olması karlılığı azalttığından alanlarda fazla bir artıĢ sağlanamamakta, üretimin 
yarısına yakını kuru tarım alanlarında yapıldığından yağıĢlara bağımlı kalınmaktadır. Üreticiler yüksek verimli 
çeĢitlerle, üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak anıza ekim mibzerleriyle üretime yönlendirilecektir. Yağlı 
tohumlu bitkilerin, sürekli hububat ekimi nedeniyle yorulan alanlara ekilmesi ile hem bu alanların bitki besin 
maddeleri ile zenginleĢtirilmesine, hem de bitkisel yağ ihtiyacımızın yurt içi üretimle karĢılanmasına katkı 
sağlanacaktır. Pirinç tüketiminde yerli ürün kullanım oranını artırmak için üretim ve verimi yükseltmeye yönelik 
çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetin temel maliyet unsurlarından biri bu alanda sağlanan desteklerdir. 
Destekleme birim tutarları hesaplanırken ürünlere ait maliyet unsurları ve üretim yılına ait değerlerinden 
yararlanılarak maliyet hesabı yapılmakta, hesaplanan maliyet değeri ile dünya maliyetleri kıyaslanmakta, 
ülkemizdeki üretim maliyetinin dünya maliyetinden yüksek çıkması halinde aradaki fark destekleme primi olarak 
üreticilere ödenmektedir. ÇKS'ye kayıtlı üreticilere destekleme ödemesi yapıldığından üretici sayısı ile birim 
destekleme tutarları çarpılarak toplam destekleme tutarı hesaplanmakta, üzerine % 0,2 banka hizmet komisyonu 
ilave edilmektedir. Bu faaliyetin temel maliyet unsurlarından bir diğeri bu alanda uygulanan projelerdir. Projelerde 
yürütülen demonstrasyon faaliyetleri ile yüksek verimli tür ve çeĢitler üretime kazandırılmaktadır. 

 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 1.387.000.000 

06 Sermaye Giderleri 886.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 1.387.886.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 1.387.886.000 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

PERFORMANS HEDEFĠ – 5 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 4. 
ARZ AÇIĞI OLAN, KATMA DEĞERĠ YÜKSEK VE SANAYĠNĠN 
ĠHTĠYACI OLAN ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK VE 
ARTIRMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
5. 

KATMA DEĞERĠ YÜKSEK VE SANAYĠNĠN ĠHTĠYACI OLAN 
ÜRÜNLERĠN ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARTIRMAK 

Üreticilerin katma değeri yüksek, sanayinin ihtiyacı olan ürünlere yönlendirilmesini sağlamak amacıyla Tarım 
Kanunu'nun 19 uncu Maddesinde belirtilen tarımsal destekleme araçlarından Telafi Edici Ödemeler (Tütün-
Fındık) ile Diğer Destekleme Ödemeleri (Çay Budama Tazminatı) araçlarını kullanarak yapılacak çalıĢmaları 
kapsamaktadır.  
2009 Yılı Programı 98 no’lu Tedbir doğrultusunda hazırlanan Yeni Fındık Stratejisi kabul edilmiĢtir. Fındıktan 
vazgeçerek alternatif ürüne geçen üreticiler desteklenerek fındık alanlarındaki aĢırı geniĢleme nedeniyle oluĢan arz 
fazlası ürün sorununu çözmek hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Üretim alanı artıĢ oranı (Yüzde) 2 5 5 

Katma değeri yüksek ürünlerden sanayilik meyveler ile aromatik ve tıbbi bitkilerin toplam üretim alanı 2009 
yılında %2 artıĢla 14,3 milyon hektara yükselmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında üretim alanlarında %5 artıĢ 
hedeflenmektedir. 

2 Verim artıĢ oranı (Yüzde) 11 5 5 

Katma değeri yüksek ürünlerde ortalama verim artıĢı 2009 yılında % 11 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2009 Yılı ortalama 
verim artıĢı; sanayilik meyvelerde  %5, aromatik ve tıbbi bitkilerde % 143 ve hububatta  % 15 olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında verimde %5 artıĢ hedeflenmektedir. 

3 Üretim miktarı artıĢ oranı (Yüzde) 9 3 3 

Katma değeri yüksek ürünlerden sanayilik meyveler, sebzeler ile aromatik ve tıbbi bitkilerin toplam üretim 
miktarları 2008 yılında 53,5 milyon tondur.  Toplam üretim miktarları 2009 yılında % 9 artıĢla 58,5 milyon ton 
olarak gerçekleĢmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında üretim miktarlarında % 3 artıĢ olması hedeflenmektedir. 

4 
Tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere 
yönelen üretici sayısı (Sayı) 

10.263 12.000 13.000 

Tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürünleri yetiĢtirmek üzere baĢvuran üretici sayısı 2009 yılında 10.263 
kiĢidir.  2010 yılında 12.000 ve 2011 yılında 13.000 üreticinin alternatif ürünlere yönelmesi hedeflenmektedir. 

5 
Tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere 
yöneltilen toplam alan (Dekar) 

40.359 50.000 55.000 

Tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiĢtirilen alan toplamı 2009 yılında 40.359 dekardır. 2010 yılında 
50.000 dekar ve 2011 yılında 55.000 dekar alan hedeflenmektedir 

6 
Yeni fındık stratejisi ile kamuya olan yükün 
azaltılma oranı (Yüzde) 

10 10 10 

3 yıl içinde toplam 290 bin üreticiye yaklaĢık 2,6 milyar TL ödeme yapılacaktır. GeçmiĢ 3 yılda TMO alımlarının 
görev zararı toplamı 3,5 milyar TL civarındadır. Kamuya olan yükün ortalama yılda 300 milyon TL azaltılması 
sağlanacaktır. 

7 
Çay budaması yapılan alanın budama yapılması 
gereken alana oranı (Yüzde) 

94 95 95 

2009 yılında budanması gereken 108 bin dekar alanın 102 bin dekarı budanmıĢ olup, gerçekleĢmesi %94'tür. 2010 
ve 2011 yıllarında da budama gerçekleĢme oranının %95 olması hedeflenmektedir. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Bitkisel üretimi geliĢtirme 676.316.000 0 676.316.000 

GENEL TOPLAM 676.316.000 0 676.316.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ  5. 

KATMA DEĞERĠ YÜKSEK VE SANAYĠNĠN ĠHTĠYACI OLAN ÜRÜNLERĠN 
ÜRETĠMĠNĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tütün ve fındığa alternatif ürünlerin üretiminin özendirilmesi, sertifikalı fidan ve fide kullanımının arttırılması, 
dünya pazarlarında rağbet gören çeĢitlerin üretime kazandırılması ve aromatik ve tıbbi bitki üretiminin 
geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Tütüne alternatif ürünlerin özendirilmesi kapsamında; Trabzon, Burdur, MuĢ, 
Bitlis, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün 
eken üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve arz fazlası olan tütünün yerine ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin 
yetiĢtirilmesini sağlamak için destekleme ödemesi yapılacaktır. 
Fındık ürününde Ülkemizde bugüne kadar uygulanan müdahale alımları ile arz fazlası stokun piyasalardan 
çekilmesi neticesinde, Ülkemizdeki fındık alanlarının aĢırı geniĢlemiĢ, rakip ülkelerin üretimi teĢvik edilmiĢ, 
üretim-tüketim arasındaki fark giderek artmıĢ, Ülkemizde arz fazlası stoklar oluĢmuĢ, kamuya olan yük yıldan yıla 
artmıĢtır. Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği uygulaması ile yasal alandaki üretim korunarak, üreticilerin haksız 
rekabete uğramaları engellenecek, arz ve talep dengesi sağlanacak, fiyat serbest piyasada oluĢacak, rakip ülkelerin 
üretimi cazibesini yitirecek, Ülkemiz, uluslararası piyasalardaki ürün arzında belirleyici olacak, kamu 
harcamalarında etkinlik sağlanacak, sürdürülebilir bir destekleme modeli uygulanacak, fiyatta ve ihracat 
gelirlerinde istikrar sağlanacaktır.  
Fındığa alternatif ürün programı ile özellikle taban arazilerde fındık yerine alternatif ürüne geçen üreticilere 
yapılacak desteklerle, katma değeri yüksek ürünlerin yetiĢtirilmesi sağlanacaktır. 3 yılın sonunda ruhsatsız alanlarda 
fındık üretimine izin verilmeyecektir. Meyvecilik ve sebzecilikte mevcut ihracat potansiyelinin korunması ve 
geliĢtirilmesi amacıyla dünya pazarlarında rağbet gören çeĢit ve kalitede ürünlerin üretime kazandırılmasına 
yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. Sertifikalı meyve ve asma fidanları ile kapama meyve bahçeleri kurulması teĢvik 
edilmektedir. Bu faaliyetin temel maliyet unsuru bu alanda sağlanan desteklerdir. Sertifikalı fidan ve fide kullanım 
desteklemesi birim tutarları hesaplanırken her ürüne ait sertifikalı fidan satıĢ fiyatı, dekarda kullanılan fidan sayısı 
ile hesaplanan o yıla ait tesis maliyeti unsurlarından yararlanılmaktadır. Fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine 
yönelik maliyet, ÇKS'ye kayıtlı arazi varlığı ve üretim maliyeti dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Alternatif ürün 
desteklemelerinde ise üretiminden vazgeçilen ürün ile yerine ekilecek/dikilecek ürün arasındaki gelir farkından 
yararlanılmakta, çok yıllık bitkilerde ikame ürünün verim çağına gelmesine kadarki zamanda oluĢacak gelir kaybı 
telafi edici ödeme olarak üreticilere ödenmektedir. Katma değeri yüksek ürünlerin üreticilere benimsetilmesine 
yönelik önder çiftçi ve demonstrasyon uygulamalarının bütçesi Projede görev alan Bakanlık taĢra teĢkilatlarının 
hesapladığı maliyetlerin ortalama değerleri alınarak tespit edilmektedir. Doğadan toplanarak değerlendirilen ve 
ihracatı mümkün olan kekik, kapari, kimyon, Ģerbetçiotu, safran gibi aromatik ve tıbbi bitkilerin kültüre alınarak 
üretilmesi sağlanacak, üretimde verim ve kalite artırılacak, üreticilerin alıĢık oldukları, yoğun emek ve masrafa 
karĢın kar edemedikleri üretim desenlerini bırakarak nispeten daha az masraflı ve getirisi yüksek bu ürünlere 
yönelmeleri sağlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

PERFORMANS HEDEFĠ – 5 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

BĠTKĠSEL ÜRETĠMĠ 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 675.000.000 

06 Sermaye Giderleri 1.316.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
676.316.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK 
ĠHTĠYACI 

0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 676.316.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 5. ĠġLETMELERĠ KAYIT ALTINA ALMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 6. ĠġLETMELERĠ KAYIT ALTINA ALMAK 

5179 sayılı Gıda Kanunu kapsamında izin ve tescil iĢlemleri tamamlanmıĢ gıda iĢletmelerinin sınıflandırılması 
kapsamında tüm gıda üretim, satıĢ ve toplu tüketim yerlerinin tespiti, onaylanması ve kayıt altına alınması 
sağlanacaktır. 
Kontrollü Örtü Altı Üretiminin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik, Bağcılık Yönetmeliği ile Fındık Üretiminin 
Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca üreticiler 
kayıt altına alınacaktır. 
Su ürünleri iĢletmelerinin kayıt altına alınması amacıyla, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) altında Su Ürünleri Kayıt Sistemi 
(SKS) oluĢturulmuĢ ve bu kapsamda su ürünleri iĢletmeleri kayıt altına alınmaktadır. 
Tohumculuk hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmesi, tohumculuk sektöründe üretim, 
ticaret ve desteklemelerle ilgili politikaların oluĢturulması ve geleceğe yönelik planlamaların yapılabilmesi için 
izlenebilirlik ve tohumculukla ilgili verilerin merkezi bir sistemde toplanması amacıyla Tohum Veri Tabanı Yönetim 
Sisteminin (TVYS) kurulması sağlanacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Kayıt altına alınan gıda üretim, satıĢ ve toplu tüketim 
yerlerinin toplam iĢletme sayısına oranı (Yüzde) 

100 100 100 

ĠĢletmelerin sınıflandırılması kapsamında onay ve kayıt iĢlemleri 2008 yılı Aralık ayında baĢlatılmıĢ olup, 2010 Mayıs 
ayı sonu itibariyle 371.727 gıda iĢletmesi kayıt altına alınmıĢtır. 2011 yılı sonunda yeni açılacak tüm gıda 
iĢletmelerinin kayıt altına alınması sağlanacaktır. Gıda iĢletmelerinin sınıflandırılması kapsamında hayvansal kaynaklı 
ürün üreten iĢyerlerinin (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, hayvansal kaynaklı yan ürün, su ürünleri) 
sınıflandırılması tamamlanmıĢtır. Söz konusu iĢletmelerin dıĢındaki iĢyerlerine yönelik kayıt iĢlemleri devam 
etmektedir. 

2 
Türkiye Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) veri 
tabanına kayıtlı iĢletmelerin toplam hayvancılık 
iĢletmelerine oranı (Yüzde) 

100 100 100 

TURKVET veri tabanında Mayıs 2010 sonu itibarı ile büyükbaĢ, küçükbaĢ, kanatlı, arı ve deve yetiĢtiriciliği yapan 
2.727.000 iĢletme kayıtlıdır. Yeni kurulacak hayvancılık iĢletmeleri ve mevcut iĢletmelerdeki hayvan hareketlerindeki 
değiĢimler de kayıt altına alınmaya devam edecektir. 

3 
Kayıt altına alınan iĢletme sayısındaki artıĢ oranı 
(Yüzde) 

5 5 5 

2010 yılı eylül ayı sonu itibariyle kontrollü örtü altı üretimi yapan ve kayıt altına alınmıĢ 53.828 iĢletme mevcuttur. 
2010–2011 yılları hedefi kayıt altına alınan iĢletme sayısını % 5 artırmaktır. 

4 Kayıt altına alınan su ürünleri iĢletmesi sayısı (Adet) 138 210 30 

Su ürünleri iĢletmelerinin kayıt altına alınması amacıyla, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) altında Su Ürünleri Kayıt Sistemi 
(SKS) oluĢturulmakta ve bu kapsamda su ürünleri iĢletmeleri kayıt altına alınmaktadır. 

5 
Sektörle ilgili verilerin kayıt altına alınma oranı 
(Yüzde) 

0 70 80 

Tohumculuk veri tabanı (TVYS) çalıĢmalarının 2010 yılında tamamlanarak ülkesel bazda diğer veri tabanlarıyla 
entegrasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında yapılacak düzenleme 
çalıĢmalarıyla sektör verilerinin tamamının 2012 yılı sonu itibariyle elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi 
hedeflenmektedir. (Kümülatif) 

6 E-ıslah kayıtlı iĢletme sayısı (Sayı) 1.000.740 1.037.524 1.100.000 

Islah çalıĢmalarında temel esas populasyonun tanımlanarak gelecekte gerçekleĢmesi beklenen Ģartlar için neslin 
planlamasının yapılmasıdır. 

7 E-ıslah kayıtlı diĢi hayvan sayısı (BaĢ) 5.101.905 5.178.775 4.900.000 

Islah çalıĢmalarında temel esas populasyonun tanımlanarak gelecekte gerçekleĢmesi beklenen Ģartlar için neslin 
planlamasının yapılmasıdır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

8 
Fındık kayıt sistemiyle kayıt altına alınan üretici 
sayısı (Sayı) 

378.611 379.000 380.000 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
uyarınca üreticiler kayıt altına alınmaktadır. 

9 
KüçükbaĢ kayıt sistemine kayıtlı hayvan sayısı 
(BaĢ) 

13.680.489 17.000.000 18.000.000 

Islah çalıĢmalarında temel esas popülasyonun tanımlanarak gelecekte gerçekleĢmesi beklenen Ģartlar için neslin 
planlamasının yapılmasıdır. 

10 
Ulusal süt kayıt sistemi kapsamında kayıtlı olan süt 
miktarı (Ton) 

5.063.000 5.500.000 6.000.000 

Yüksek vasıflı damızlıklar yaygınlaĢtırılarak, süt üretimi ve uygun koĢullarda iĢlenen süt miktarını artırmak 
hedeflenmektedir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Tarım ve gıda iĢletmelerinin kayıt altına alınması 320.000 0 320.000 

GENEL TOPLAM 320.000 0 320.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 6. 

ĠġLETMELERĠ KAYIT ALTINA ALMAK 

FAALĠYET ADI TARIM VE GIDA ĠġLETMELERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bu faaliyet,  izlenebilirliğin sağlanması, istatistikî veri elde etmek ve destekleme uygulamalarının sağlıklı bir Ģekilde 
yürütülmesi için ülkemizdeki tüm hayvancılık ve su ürünleri iĢletmelerinin kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. Su 
Ürünleri Kayıt Sistemi ile ÇKS altındaki su ürünleri iĢletmelerini, TURKVET veri tabanı ile de hayvan yetiĢtiriciliği 
yapan 2.727.000 (2010 Mayıs sonu itibariyle) iĢletmeye ek olarak yeni iĢletmelerin kayıt altına alınması 
hedeflenmektedir. Yeni ĠĢletme kayıtları yapılmaya devam edilmekte, 2011 yılında da devam etmesi 
öngörülmektedir. ĠĢletmelerin kayıt altına alınması; su ürünleri ve hayvancılık yetiĢtiricilik sektörlerinin etkin bir 
Ģekilde yönetilmesi ve denetlenmesine önemli katkı sağlamakta ve kayıt dıĢı iĢletmelerin önüne geçmektedir. AB 
müzakerelerinde " Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı"  faslında gıda iĢletmelerinin AB müktesebatına 
uygun Ģekilde sınıflandırılması çalıĢmaları kapsamında, tüm gıda üretim, satıĢ ve toplu tüketim yerlerinin onay, kayıt 
ve kontrol iĢlemleri yapılmaktadır. Tohumculuk sektörü ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir biçimde ortaya konulması 
açısından sektörde yürütülen bütün faaliyetlerin merkezi bir veri tabanında toplanması çok önemlidir. Ülkemizde 
bitki ıslahı alanındaki çalıĢmalar, üretim ve iĢleme ile ilgili yüksek teknolojilerin kullanılması, tescil ve sertifikasyon 
alanındaki değiĢimler, tohum ticareti ve pazarlaması konularını kapsayan tohumculuk sektöründe mevcut Durum 
analizi, kamu ve özel tohumculuk kuruluĢlarının faaliyetleri, çeĢit geliĢtirme ve kalite kontrolü gibi konulardaki 
verilerin veri tabanına iĢlenmesi ile güncellenmesi ve veri tabanının tohumculuk sektörü ile ilgili tüm paydaĢlara 
açılarak tohumculuk hizmetlerinde kullanılması planlanmaktadır. Tohumculuk sektörü ile ilgili verilerin kayıt altına 
alınması ile ilgili sistemin kurulumuna iliĢkin giderler ―Türkiye de Tohumculuk Sektörünün GeliĢtirilmesi ve AB ye 
Uyumu‖ projesi kapsamında karĢılanmakta olup, 2010 yılından itibaren sadece sistemin güncellenmesi,  iĢletilmesi 
ve ülke genelinde sürekli veri akıĢının sağlanması ile ilgili giderlere ihtiyaç duyulacaktır. Bu faaliyette ana maliyet 
unsurları, olan denetimlerin kontrolü için gerekecek masraflar, su ürünleri iĢletmelerini kayıt altına almak ve su 
ürünleri kayıt sisteminin daha düzenli çalıĢmasını temin için bilgisayar yazılım alımları ve bilgisayar alımı, veri tabanı 
oluĢturulması ve kullanılması, tohumculukla ilgili iĢ ve iĢlemlerde tescil ve sertifikasyonla ilgili kuruluĢların 
altyapılarının güçlendirilmesi, tescil ve sertifikasyon konularında uluslararası standartlara uygun sistemin kurulması 
ve sistemde entegrasyonun sağlanması ve bu konularda görevli personelin eğitim ve harcırah masraflarıdır. Maliyet 
bu unsurlar dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. 
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FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

TARIM VE GIDA 
ĠġLETMELERĠNĠN 

KAYIT ALTINA 
ALINMASI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 170.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 320.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 320.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 7 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 7. HAVZA BAZLI ÜRETĠME GEÇĠġĠ SAĞLAMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 7. 
HAVZA BAZLI ÜRETĠME GEÇĠġ SÜRECĠNDE ALT YAPI 
GELĠġTĠRME ÇALIġMALARINI YAPMAK 

Tarımsal ürün planlamasının sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi amacı ile sistemde var olan veri tabanının 
güncellenmesi, veri sağlayıcılar ile protokollerin yapılması, hali hazırda var olan STATIP çalıĢmaları neticesinde 
oluĢturulan Arazi Kullanım Sınıfları detaylandırma çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır. 
Önemli tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak arazi kullanım planlarının yapılması ile ilgili kurumsal ve 
yasal eksikliklerin giderilmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 
Havzalara uygun ürün yelpazesini oluĢturmak ve en uygun ürünlerin ve çeĢitlerin yetiĢtirilmesini sağlayarak ve 
üreticilere uygun alternatif ürünler sunarak her havzada üretimin miktarı ve kalitesini artırmak, havzalardan 
maksimum faydanın sağlanabilmesi ve üreticilerin karlılıklarının artırılabilmesi için araĢtırma faaliyetleri 
yürütülecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Ürün çalıĢması yapılan havzalardaki tür/çeĢit sayısı 
(Sayı) 

5 10 5 

Havza üretim deseninde alternatif bir türün veya çeĢidin yer almasını sağlamak amacıyla havzada yetiĢtirilebilme 
olanaklarına yönelik değiĢik havzalarda adaptasyon ve yetiĢtirme tekniği araĢtırmaları yürütülerek kalite bölgelerinin 
tespit edilmesi ve havzalara uygun alternatif tür veya çeĢitlerin tespit edilmesi çalıĢmaları yürütülecektir. 

2 Veri tabanı (kapasite) geliĢtirilme oranı (Yüzde) 60 10 5 

Hali hazırda veri tabanında 529,7 milyon veri bulunmaktadır. Sağlıklı planlamayı gerçekleĢtirmek amacı ile mevcut 
verilerin güncellenmesi hedeflenmektedir. Veri tabanında yer alan veriler, iklim, toprak ve topoğrafya verileridir. 

3 
Arazi kullanım planlaması kapasite eksiklerinin 
giderilme oranı (Yüzde) 

0 30 60 

Arazi kullanım planlarının yapılmasına yönelik eğitim ve kapasite geliĢtirme çalıĢmaları yapılacaktır. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Havza bazlı üretime geçiĢ çalıĢmaları 2.625.000 1.100.000 3.725.000 

GENEL TOPLAM 2.625.000 1.100.000 3.725.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 7 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 7. 

HAVZA BAZLI ÜRETĠME GEÇĠġ SÜRECĠNDE ALT YAPI GELĠġTĠRME 
ÇALIġMALARINI YAPMAK 

FAALĠYET ADI HAVZA BAZLI ÜRETĠME GEÇĠġ ÇALIġMALARI 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Havzalara en uygun çeĢit ve türlerin belirlenmesi ile verim ve kalitede artıĢlar sağlanacaktır. Havza üretim 
deseninde alternatif bir türün veya çeĢidin yer almasını sağlamak amacıyla havzada yetiĢtirilebilme olanaklarına 
yönelik değiĢik havzalarda adaptasyon ve yetiĢtirme tekniği araĢtırmaları yürütülecektir. Havza bazlı alternatif 
ürünler geliĢtirilerek havza çiftçisinin gelir düzeyinde artıĢ, kaliteli ürün eldesi ve verim artıĢı sağlanacaktır. 
GerçekleĢtirilecek ıslah programı sayısı ve kurulacak deneme sayıları maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. Yapılacak 
melezleme sayıları, alınacak gözlem sayıları, toplam süreleri, deneme parsel sayıları ve büyüklükleri maliyet 
hesabında göz önünde bulundurulmuĢtur.  
Tarımsal üretimin ana unsurlarından birisi olan toprağın tarımsal ürün yelpazesine göre daha etkin, planlı ve 
sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca havza bazlı üretim ve destekleme modeli 
geliĢtirilmiĢtir. Tarımsal ürün planlamasının sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için mevcut biliĢim teknolojisi 
ile arazi kullanım sınıfları detaylandırma çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda havza bazlı planlı 
üretime temel oluĢturulacak, mevcut STATĠP çalıĢması güncelleĢtirilecektir. Havzalara uygun ürün yelpazesini 
oluĢturmak, havzaya göre en uygun ürünlerin ve çeĢitlerin yetiĢtirilmesini sağlamak, üreticilere uygun alternatif 
ürünler sunmak, her havzada üretim miktarı ve kalitesini artırmak, havzalardan maksimum faydanın sağlanabilmesi 
ve üreticilerin karlılıklarının artırılabilmesi için araĢtırmalar yürütmek Bakanlığımızın öncelikli konularındandır. 
Sağlıklı planlamayı gerçekleĢtirmek amacı ile hali hazırda var olan veri tabanı ve mevcut donanım fiziki alt yapısının 
da iyileĢtirilmesi de sağlanacaktır. Bu faaliyetler için temel maliyet unsurlarını, veri tabanının teknik olarak 
geliĢtirilmesine yönelik uzman elemanlarda dahil hizmet alımı, teknik ihtiyaçlar, araĢtırma giderleri oluĢturmaktadır. 
Maliyet kalemlerinin hesaplanmasında süre gelen faaliyetler için gerçekleĢen gider kalemleri göz önünde 
bulundurulmuĢ, veritabanının geliĢtirilmesine yönelik ihtiyaçlar (ikinci ürün, arama motoru gibi) için araĢtırmalar 
yapılmıĢ, CBS kullanımına yönelik fiziki ihtiyaçlar göz önünde tutulmuĢ, uzman personel alımına konu maliyet ile 
donanım ihtiyacına yönelik pazar araĢtırması yapılmıĢtır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

HAVZA BAZLI ÜRETĠME 
GEÇĠġ ÇALIġMALARI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 2.625.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 2.625.000 
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 Döner Sermaye 1.050.000 

Diğer Yurt Ġçi 40.000 

Yurt DıĢı  10.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK 
ĠHTĠYACI 

1.100.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 3.725.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 8 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  
TARIMSAL ÜRETĠMĠ YÖNLENDĠRMEK VE ARZ GÜVENLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 8. 
TARIMSAL ÜRÜN TĠCARETĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE KATKIDA 
BULUNMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 8. 
TARIMSAL ÜRÜN TĠCARETĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE KATKIDA 
BULUNMAK 

Tarımsal ürün ticaretini artırabilmenin temel koĢulu tarıma dayalı sanayinin talep ettiği özellikleri taĢıyan ürünlerin 
geliĢtirilmesi ve üretiminin yaygınlaĢtırılmasıdır. Bu nedenle sanayinin talep ettiği ürün özellikleri belirlenmeli ve bu 
özellikteki ürünlerin üretimlerinin artırılması gerekmektedir. 
SözleĢmeli üretim, iĢletmelerin kayıt altına alınması ve desteklemelerde müstahsil makbuzu, borsa tescil belgesi 
uygulamalarıyla pazar için üretim sağlanacak ve tarımsal ürün ticaretinin geliĢtirilmesine katkıda bulunulacaktır.  
Tarımsal ürün ticaretinin artırılmasına yönelik olarak imzalanacak ikili anlaĢma veya protokollerle ikili iliĢkilerde 
ülkemizin etkinliği artırılacaktır. 
Türk kökenli ülkelerle Tarım Yürütme Komitesi AnlaĢmaları yapılacaktır. Diğer taraftan TĠKA ile birlikte Tarımsal 
Kalkınma Programı çerçevesinde 30'u aĢkın ülkeyle yürütülen projelerde etkin koordinasyon sağlanacaktır. 
Dünya Ticaret Örgütü ile müzakerelerde etkinliğin artırılması için çalıĢmalar yürütülecektir. Bölgesel Ticaret 
AnlaĢmalarının yürütülmesinde etkin koordinasyon sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile ortak tercihli ticaret politikası 
kapsamında tarım ürünleri ticaretinin ve Fasıl 13 müzakereleri konusundaki koordinasyon çalıĢmaları 
etkinleĢtirilecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Tarıma dayalı sanayi sektörü ile ortak yürütülen 
proje sayısı (Adet) 

9 5 3 

Ġç ve DıĢ Pazar taleplerine uygun tarımsal ürün/çeĢitlerin tespiti, yeni çeĢit geliĢtirme, kalite bölgelerinin 
belirlenmesi ve uygun bölge ve teknikle üretilmesini sağlamaya yönelik araĢtırma projeleri yürütmek, pazarın talep 
ettiği kaliteyi yakalayarak özellikle tarımsal ürün ihracatının ve iç ticaretin geliĢtirilmesini sağlamak, tarıma dayalı 
sanayinin de büyümesine yönelik tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü ile ortak projeler yürütülecektir. 

2 Ġmzalanan anlaĢma sayısı (Sayı) 62 10 8 

Ülkemizin diğer ülkelerle tarımsal alandaki resmi iĢbirliğinin çerçevesini belirleyen Tarımsal ĠĢbirliği Çerçeve 
AnlaĢmaları, bitki sağlığı ve karantina; hayvan sağlığı, veterinerlik ve balıkçılık; teknik, bilimsel ve ekonomik 
iĢbirliği anlaĢmaları imzalanmak suretiyle tarımsal ürün ticareti geliĢtirilecektir. 

3 Büyükelçi ve Bakan kabul sayısı (Sayı) 40 30 30 

Ġmzalanacak ikili anlaĢmaların etkinliğini ve iĢbirliğini artıracak ziyaret ve görüĢmeler gerçekleĢtirilecektir. 

4 Düzenlenen seminer sayısı (Sayı) 7 3 0 

Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatına DTÖ AnlaĢmalar sistemi ve müzakerelere yönelik bilgi donanımının 
sağlanmasına yönelik eğitimler verilecektir. Söz konusu eğitimler Bakanlığımızın uzman personeli ve imkanlar 
dahilinde konuyla ilgili kuruluĢların temsilcileri tarafından verilecektir. 

5 DTÖ Kurul ve Komite toplantı sayısı (Sayı) 15 10 10 

DTÖ çalıĢmalarını yönlendirmek üzere kurulan DTÖ Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu (ĠYK) ile bu kurula bağlı 
Tarım, Tarım Müzakere, SPS ve Balıkçılık Komiteleri müzakerelerin devamı süresince geliĢen önemli olaylar 
nedeniyle ve DTÖ ile ilgili somut bir geliĢme olduğunda, görülen lüzum üzerine toplantılar yapılmak suretiyle ülke 
ticaretini etkileyecek geliĢmeler yakından takip edilecektir. 

6 
DTÖ bünyesinde yapılan toplantılara katılım ve 
toplantı raporu sayısı (Sayı) 

2 4 4 

DTÖ Komite ve Konsey toplantılarına konuyla ilgili uzman temsilcilerin katılımı ve katılım sağlanan toplantılar 
sonunda ilgili personelin bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve çalıĢmalara yön verici nitelik taĢıyan 
raporlar hazırlanarak çalıĢmaların verimliliği artırılacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 8 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

7 
Uluslararası kuruluĢlara yapılan bildirim sayısı 
(Sayı) 

16 16 17 

OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü), OIV (Uluslararası Bağ ve ġarap Örgütü), OIE (Dünya Hayvan 
Sağlığı Örgütü) nezdinde yıllık bildirime devam edilecektir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 381.000 1.100.000 1.481.000 

2 Protokol, iĢbirliği ve koordinasyon 59.574 0 59.574 

3 Eğitim, danıĢmanlık, yayın ve yayım 62.321 0 62.321 

GENEL TOPLAM 502.895 1.100.000 1.602.895 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 8. 

TARIMSAL ÜRÜN TĠCARETĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE KATKIDA 
BULUNMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarıma dayalı sanayinin talep ettiği özellikleri taĢıyan ürünlerin geliĢtirilmesi ve üretiminin yaygınlaĢtırılması, 
tarımsal ürün ticaretini artırabilmenin temel koĢullarındandır. Bu nedenle sanayinin talep ettiği ürün özelliklerinin 
belirlenmesi ve bu özellikteki ürünlerin üretimlerinin artırılması gerekmektedir.  
Ġç ve dıĢ pazar taleplerine uygun tarımsal ürün / çeĢitlerin tespiti, yeni çeĢit geliĢtirme, kalite bölgelerinin 
belirlenmesine ve uygun bölge ve teknikle üretilmesini sağlamaya yönelik araĢtırmalar yürütülerek pazarın talep 
ettiği kaliteye ulaĢılacak, özellikle tarımsal ürün ihracatının ve iç ticaretin geliĢtirilmesi sağlanarak tarım ve tarıma 
dayalı sanayi sektörü ile ortak çalıĢmalar yapılacaktır. Ticarete konu ürünlerin özellikleri, ürün ticaretinin ana 
unsuru olan tarıma dayalı sanayinin istediği özelliklere getirilerek, performans hedefine katkı sağlanacaktır. Maliyet 
unsurlarını, denemelerin sayısı ve büyüklüğü oluĢturmaktadır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 381.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 381.000 
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 Döner Sermaye 1.050.000 

Diğer Yurt Ġçi 40.000 

Yurt DıĢı  10.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 1.100.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 1.481.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 8 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 8. 

TARIMSAL ÜRÜN TĠCARETĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE KATKIDA 
BULUNMAK 

FAALĠYET ADI PROTOKOL, ĠġBĠRLĠĞĠ VE KOORDĠNASYON 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA TOPLULUĞU KOORDĠNASYON 
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Uluslararası iliĢkiler bağlamında yurt içi ve yurt dıĢı uluslar arası fuar ve toplantılara katılım sağlanmakta, ülke ve 
kuruluĢ temsilcileri ağırlanmakta, çeĢitli toplantılara ev sahipliği yapılmaktadır. DTÖ ve benzeri uluslar arası 
kuruluĢların organlarının toplantılarına katılım ile tarımsal ürün ticaretinde bakanlığımızın etkinliğinin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dıĢı toplantı masrafları ile yol ve ikametgah giderleri ve günlük harcırah giderleri 
ile temsil, tören, ağırlama faaliyetleri çerçevesinde görevlendirilenlerin diğer personel ve sosyal güvenlik giderleri, 
kırtasiye ile gerekli donanım masrafları ana maliyet unsurunu oluĢturmaktadır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

PROTOKOL, 
ĠġBĠRLĠĞĠ VE 

KOORDĠNASYON 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 59.574 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 59.574 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 59.574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

PERFORMANS HEDEFĠ – 8 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 8. 

TARIMSAL ÜRÜN TĠCARETĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE KATKIDA 
BULUNMAK 

FAALĠYET ADI EĞĠTĠM, DANIġMANLIK, YAYIN VE YAYIM 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  
17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA TOPLULUĞU KOORDĠNASYON 
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatına DTÖ AnlaĢmalar sistemi ve müzakerelere yönelik bilgi sağlamak için 
eğitimler verilecektir. Ayrıca uluslararası ülke ve kuruluĢlarla ve AB ile iliĢkiler kapsamında Fasıl 11–12 ve 13 ile 
ilgili konularda hazırlanması öngörülen rapor ve kitap gibi basılı materyalin yayımı (yılda 1 kitap/rapor) 
gerçekleĢtirilecektir. Yapılan faaliyetlerle tarımsal ürün ticaretinin geliĢtirilmesine katkı sağlanacaktır. Eğitim ve 
seminerlerin organizasyonu, ağırlama giderleri, eğitim/seminer/bilgilendirme toplantıları materyallerinin 
hazırlanması ve temini ile görevlendirilecek personele iliĢkin giderler ana maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 
Mesleki konularda Bakanlık personelinin alacağı ulusal ve uluslar arası eğitimler ile bilgi birikimi artırılacaktır.  
Eğitim, yol, konaklama giderleri ile günlük harcırah giderleri ana maliyet unsurunu oluĢturmaktadır. 
 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

EĞĠTĠM, 
DANIġMANLIK, 

YAYIN VE YAYIM 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 62.321 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
62.321 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 62.321 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 9 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA 
YÖNELĠK TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 9. 
TARIM ARAZĠLERĠNĠN AMAÇ DIġI KULLANIMINI ÖNLEMEK VE 
ORTALAMA ĠġLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜ ARTIRMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 9. TARIM ARAZĠLERĠNĠ KORUMAK VE GELĠġTĠRMEK 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin korunması kapsamında arazi ve 
toprak etütlerine bağlı olarak arazi değerlendirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. 
Ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak koruma ve tarımsal sulama 
tedbirlerinin alınmasını güçleĢtirecek derecede parçalanmıĢ, dağılmıĢ, bozuk Ģekilli parsellerin toplulaĢtırılması ile 
birlikte tarla içi geliĢtirme hizmetlerinin uygulanması ile sürdürülebilir tarımsal kalkınma mümkün olacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Değerlendirme yapılmak üzere etüdü yapılan alan 
(Hektar) 118.364 150.000 150.000 

Tarım alanlarının korunmasına yönelik arazi ve toprak etüdleri yapılacaktır. 

2 
Arazi toplulaĢtırması ve tarla içi geliĢtirme 
çalıĢmaları tamamlanan alan (Hektar) 

- 2.000 2.000 

Arazi toplulaĢtırması ile ortalama iĢletme büyüklüğü artırılarak ekonomik tarımsal faaliyet yapılacak ve tarla içi 
geliĢtirme hizmetleri (sulama, drenaj, sekileme ve diğer toprak koruma ve ıslah çalıĢmaları ) ile modern tarım 
iĢletmeciliğinin altyapısı tesis edilecektir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 
Toprak koruma ve sürdürülebilir arazi 
kullanımının sağlanması 

159.000 0 159.000 

GENEL TOPLAM 159.000 0 159.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 9 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 9. 

TARIM ARAZĠLERĠNĠ KORUMAK VE GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI 
TOPRAK KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ARAZĠ KULLANIMININ 
SAĞLANMASI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarım arazilerinin korunması, arazi ve toprak etütlerine bağlı olarak arazi değerlendirme çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilecektir. Tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak arazi kullanım planlarının yapılması ile ilgili 
kurumsal ve yasal eksikliklerin giderilmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.  
Ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak koruma ve tarımsal sulama 
tedbirlerinin alınmasını güçleĢtirecek derecede parçalanmıĢ, dağılmıĢ, bozuk Ģekilli parsellerin toplulaĢtırılması ve 
tarla içi geliĢtirme hizmetlerinin uygulanması ile sürdürülebilir tarımsal kalkınma mümkün olacaktır. Arazi 
toplulaĢtırması ile ortalama iĢletme büyüklüğü artırılarak ekonomik tarımsal faaliyet yapılacak ve tarla içi geliĢtirme 
hizmetleri (sulama, drenaj, sekileme ve diğer toprak koruma ve ıslah çalıĢmaları) ile modern tarım iĢletmeciliğinin 
altyapısı tesis edilecek, dolayısıyla tarım arazilerinin korunması ve geliĢtirilmesi sağlanacaktır. Ana maliyet 
unsurlarını; arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik altyapı çalıĢması, arazi ve toprak etütleri, tarla içi 
geliĢtirme hizmetleri ve toplulaĢtırma çalıĢmaları oluĢturmaktadır. 
 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

TOPRAK KORUMA 
VE 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 
ARAZĠ 

KULLANIMININ 
SAĞLANMASI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 159.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 159.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 159.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 10 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA 
YÖNELĠK TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 10. 
ÇEVREYE DUYARLI MODERN SULAMA SĠSTEMLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 10. 

ÇEVREYE DUYARLI MODERN SULAMA SĠSTEMLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

Sulama projelerinin hazırlanmasında altyapı olma niteliği taĢıyan donelerin sağlanmasına dönük araĢtırma 
çalıĢmaları, kısıtlı su varlığı koĢullarında etkin su kullanımına yönelik stratejilerin oluĢturulmasına yönelik 
araĢtırma çalıĢmalarının yürütülmesi, sulama ve drenaj sistem ve Ģebekelerinin projelenmesi, iĢletilmesi ve 
yönetilmesi için uygun teknolojilerin geliĢtirilmesi, su kullanım etkinliğinin arttırılması, sulama suyunun 
optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının oluĢturulması, düĢük nitelikli sulama 
sularının yenilenebilir kullanım koĢullarının belirlenmesi, su ve toprak kirlilik etmenlerinin belirlenmesi ve 
kirliliğin giderilmesi çalıĢmaları yürütülecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Sürdürülebilir su yönetimine yönelik uygulamaya 
aktarılan metot sayısı (Sayı) 

8 7 10 

Tarımsal amaçlı kullanılan suyun sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve mevcut su kaynaklarıyla sulanan 
arazi miktarını artırmak amacıyla metod geliĢtirilecektir. Bu amaçla su-üretim modelleri ve sınırlı su kaynağı 
kullanım stratejileri oluĢturulacaktır. Etkin girdi kullanımı ile düĢük maliyetli tarımsal üretim programları ve 
karar verme mekanizmasını kolaylaĢtıracak modeller oluĢturulacaktır. 

2 Sulamaya açılan alan (Dekar) 80.000 100.000 200.000 

Su kaynaklarımızın daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla toplu basınçlı (yağmurlama-damlama) sulama 
sistemi projelerini yaygınlaĢtırarak bu sistemle sulanan alanların artırılması hedeflenmektedir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe 
Bütçe 
DıĢı 

Toplam 

1 Sulama sistemlerini geliĢtirme ve yaygınlaĢtırma 52.257.608 370.000 52.627.608 

GENEL TOPLAM 52.257.608 370.000 52.627.608 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 10 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 10. 

ÇEVREYE DUYARLI MODERN SULAMA SĠSTEMLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI SULAMA SĠSTEMLERĠNĠ GELĠġTĠRME VE YAYGINLAġTIRMA 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Doğal su kaynaklarının giderek azaldığı ve enerjinin pahalılaĢtığı ülkemizde modern basınçlı sulama teknolojileri 
ile suyun verimli kullanımı sağlanmakta ayrıca yanlıĢ sulama neticesinde ortaya çıkan toprak aĢınımı engellenmiĢ 
olmaktadır. Diğer taraftan da ürün verimi ve kalitesinde artıĢ sağlanmaktadır. 
Sulama projelerinin hazırlanmasında altyapı olma niteliği taĢıyan donelerin sağlanmasına, kısıtlı su varlığı 
koĢullarında etkin su kullanımına yönelik stratejilerin oluĢturulmasına, tarımsal alanda örgütlenmiĢ çiftçilere 
modern basınçlı sulama hizmetlerinin sunulmasına ve ayrıca enerji ve sudan gerekli tasarrufun sağlanmasına 
yönelik araĢtırma-geliĢtirme ve yaygınlaĢtırma çalıĢmaları yürütülmektedir. Sulama ve drenaj sistem ve 
Ģebekelerinin projelenmesi, iĢletilmesi ve yönetilmesi için uygun teknolojiler geliĢtirilmesi, su kullanım etkinliğinin 
arttırılması, kısıtlı su koĢullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama 
programlarının oluĢturulması, düĢük nitelikli sulama sularının yenilenebilir kullanım koĢullarının belirlenmesi, su 
ve toprak kirlilik etmenlerinin belirlenmesi ve kirliliğin giderilmesi çalıĢmaları yürütülmektedir.  
Faaliyetin gerçekleĢtirilmesine yönelik tebliğ, uygulama rehberi ve satın alma kitabı hazırlanarak usul ve esaslar 
belirlenecektir. Her yıl kırsal kalkınma projeleri ödeneğinin % 10 civarı toplu basınçlı sulama projelerine 
ayrılacaktır. 2010 yılında 50 adet projenin gerçekleĢtirilmesi hedeflenmekte olup her proje için verilecek hibe 
miktarı KDV hariç hibeye esas proje tutarının % 75’idir. Toplu basınçlı sulama projelerinin uygulanması için 
mevcut sulama tesisinin rehabilitasyonu esas alınmaktadır. Proje ile suyun uygulama alanında hidrantlara kadar 
iletimi amaçlanmaktadır. Hidrantlardan suyun alınması ve tarla içi uygulamaları çiftçi olanakları ile sağlanmaktadır. 
Bireysel sulama sisteminde maliyet unsurlarının tamamı makine ekipman alımından ibarettir. Toplu basınçlı 
sulama sisteminde ise maliyet unsurlarını inĢaat ve danıĢmanlık hizmeti alımı oluĢturmaktadır. Maliyet unsurları, 
ilgili mevzuata uygun hazırlanarak baĢvurusu yapılan projelerde hibe desteği oranları üzerinden hesaplanarak 
oluĢturulmaktadır. AraĢtırma çalıĢmalarında maliyet unsurlarını çalıĢmaların yürütülmesi için gerekli girdiler (alet 
ekipman, gübre, kimyasallar vb.) oluĢturmaktadır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

SULAMA 
SĠSTEMLERĠNĠ 

GELĠġTĠRME VE 
YAYGINLAġTIRMA 

01 Personel Giderleri 724.934 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 119.851 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 602.823 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 50.000.000 

06 Sermaye Giderleri 810.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
52.257.608 
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 Döner Sermaye 350.000 

Diğer Yurt Ġçi 20.000 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 370.000 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 52.627.608 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 11 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 11. 
GENETĠK KAYNAKLARI KAYIT ALTINA ALMAK,  KORUMAK, 
KARAKTERĠZASYONUNU YAPMAK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 
KULLANIMINI SAĞLAMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 11. 

GENETĠK KAYNAKLARI KAYIT ALTINA ALMAK, KORUMAK, 
KARAKTERĠZASYONUNU YAPMAK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 
KULLANIMINI SAĞLAMAK 

Yerli genetik kaynakların korunması, ülkemizin biyoçeĢitlilik konusundaki zenginliğine sahip çıkmak, bunları 
gelecek nesillere aktarmak ve mevcut gen materyalini biyoteknolojik yöntemlerle ülkemize uygun yeni tür ve çeĢit 
kazandırma çalıĢmalarında kullanmak temel hedef olarak belirlenmiĢtir. Bu kapsamda; 12.000’den fazla bitki türü 
ile bu türlerden 4.000’e yakın endemik bitki türünün tescil edilerek korunma çalıĢmaları devam etmektedir. 
Bugüne kadar 2.500 türe ait 68.000 örnek koruma altına alınmıĢ olup; ıslah çalıĢmalarında kullanılmaktadır. 
Ayrıca; yerli hayvan genetik kaynaklarımızın belirlenmesi ve kaybolmalarını önlemek üzere korunma altına 
alınması önem arz etmektedir. Hayvan genetik kaynaklarını koruma çalıĢmaları AraĢtırma Enstitüleri ve 
yetiĢtiricilerde (halk elinde) yapılmaktadır. Gelecek nesillere aktarılacak miras niteliği taĢıyan bu çalıĢma ile ülke 
Ģartlarına uygun üstün verimli hayvan elde etmek amaçlı ıslah çalıĢmaları için de materyal oluĢturulmuĢ olacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Kayıt altına alınan materyal sayısı (Sayı) 260 200 182 

Kayıt altına alınan hat, çeĢit, tür, alt tür (yabani ve kültür) sayısı gösterge olarak belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmalarda 
kullanılan yerli ve yabancı materyaller çeĢit muhafaza ve diğer araĢtırma projelerinde kullanılmak üzere 
kuruluĢlarımız bünyesinde yer alan koleksiyon bahçesi ve Gen Bankalarında korumaya alınacaktır. Koruma altına 
alma aĢamasında her bir hat, çeĢit, tür ve alt tür özellikleri ile birlikte kayıt altına alınacaktır. 

2 
Karakterizasyonu yapılan materyal/ırk/hat sayısı 
(Sayı) 

85 103 75 

Dünyada tarımın ve insanlığın geleceği bakımından paha biçilemez değerler olan genetik kaynakların muhafazaya 
alınması ve tanımlanarak sürdürülebilir Ģekilde ıslahçıların kullanımına sunulması amacıyla hat, çeĢit, tür ve alt 
türlerin karakterizasyonu yapılacaktır. Bugüne kadar; Milli ÇeĢit Listesinde yer alan 439 meyve çeĢidi 
tanımlamaları da yapılarak tescil edilmiĢ ve 140 adet kendine döllenen, 31 adet de hibrit sebze çeĢidi geliĢtirilerek 
tescil edilmiĢtir. 

3 Yerel çeĢit/tür sayısı (Sayı) 4 13 5 

Gelecek nesillere aktarılması ve yeni çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarında kullanılmak üzere karakterizasyonu yapılarak 
kayıt altına alınan çeĢit, tür ve yerel popülasyonların halk elinde yetiĢtiriciliğinin sağlanması ve gen bankalarında 
muhafaza edilmesi için çalıĢmalar yapılacaktır. 

4 
Ex-situ / in-situ koruma altına alınan hayvan ırk ya 
da hat sayısı (Sayı) 

26 26 26 

Enstitülerde canlı koruma; sığır, manda,  koyun,  keçi, tavuk, arı ırkları ve  ipekböceği hatları ile  gen bankasında 
koruma; sığır, manda,  koyun,  keçi ve at ırkları ayrıca halk elinde korunma; sığır, manda,  koyun,  keçi ve arı  
ırkları sayısı toplamı 26'dır. Bunların koruma çalıĢmaları 2011 yılında da devam edecektir. 

5 Tescil edilen ırk sayısı (Sayı) 1 2 3 

Tarımsal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü sekretaryasında çalıĢmalarını sürdüren Hayvan Irk Tescil Komitesi' nin 
geçmiĢ yıllarda gerçekleĢtirdiği tescil iĢlemlerine devam edilecektir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Genetik kaynakların korunması 24.222.000 4.310.000 28.532.000 

GENEL TOPLAM 24.222.000 4.310.000 28.532.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 11 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 11. 

GENETĠK KAYNAKLARI KAYIT ALTINA ALMAK, KORUMAK, 
KARAKTERĠZASYONUNU YAPMAK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KULLANIMINI 
SAĞLAMAK 

FAALĠYET ADI GENETĠK KAYNAKLARIN KORUNMASI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genetik kaynaklar korunarak ülkemizdeki biyoçeĢitliliğin gelecek nesillere aktarımı sağlanacaktır. 
Tarla Bitkileri konusunda; yerli genetik kaynaklarının korunması, Ülkemizin biyoçeĢitlilik konusundaki 
zenginliğine sahip çıkmak, bunları gelecek nesillere aktarmak ve mevcut gen materyalinin biyoteknolojik 
yöntemlerle Ülkemize uygun yeni tür ve çeĢit kazandırma çalıĢmalarında kullanılması temel hedef olarak 
belirlenmiĢtir. Genetik kaynakların kayıt altına alınması, karakterizasyonu ve yerel tür ve çeĢitlerin korumaya 
alınması faaliyetleri gerçekleĢtirilecektir. Taranan alan ve tür miktarı, karakterizasyona alınan materyal sayısı, 
korumaya alınan yerel tür ve çeĢit sayıları maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır.  
Su ürünleri konusunda; doğada mevcut balık ve diğer su ürünleri genetik kaynakları belirlenecek, gen 
karakterizasyonları çıkarılarak, gen muhafazası Ģeklinde saklanacak ve böylece ülke genetik kaynaklarımız 
belirlenecek ve ülke kaynağı olarak tescil edilmeleri sağlanacaktır. Bu konudaki araĢtırma projeleri uygun alt yapı 
(baĢta genetik laboratuarı) gerektirmektedir. 
Bitki sağlığı konusunda; gıda ve tarım için önem taĢıyan ve giderek azalan genetik kaynaklar bir ülkenin sahip 
olabileceği önemli değerler arasında sayılmaktadır. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarla mücadele edebilmek 
maksadı ile zararlı organizmaların teĢhis edilmesi gerekmektedir. TeĢhis edilen genetik kaynaklar daha sonra teĢhis 
edilecek zararlı organizmalara test materyali olarak kullanmak amacı ile kayıt altına alınmaktadır. Bu zararlı 
organizmalardan sürdürülebilir Ģekilde yararlanmak için muhafazasının yapılması gerekmektedir. Bu amaçlarla 
zararlı organizmalar doğadan toplanıp laboratuar koĢullarında teĢhisi yapılarak oluĢturulan kayıt sistemine göre 
kaydedilmekte ve uygun koĢullarda muhafaza edilmektedir. Arazi çalıĢmaları için gerekli olan personel giderleri 
(arazi tazminatı, yolluk giderleri vs.), araç giderleri (yakıt, tamirat, kiralama giderleri vs.) ve alet-ekipman giderleri; 
laboratuar çalıĢmaları için ise gerekli olan alet-ekipman, cihazlar ve gereçler, elektrik, yakacak, bina onarımı, 
haberleĢme, kağıt ve kağıt ürünleri ile kimyevi ve hammaddeler ve müze cihaz ve araç gereçleri bu faaliyet için ana 
maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır.  
Hayvancılık konusunda; yerli hayvan genetik kaynaklarımızın korunması, tanımlayıcı ırk özelliklerinin tespiti  
moleküler düzeyde tanımlanması,  sürdürülebilir kullanımı, Hayvan Gen Bankasının kurulmasına yönelik 
çalıĢmalar yapılmaktadır. Enstitü Ģartlarında 5 küçükbaĢ ırka ait 620 baĢ hayvan, 5 büyükbaĢ ırka ait 450 baĢ 
hayvan, 200 koloni Kafkas Arısı, 750 adet Denizli ve Gerze Tavuk ırkları ile 3 Ġpekböceği hattı koruma altına 
alınmıĢtır. YetiĢtirici Ģartlarında (yerinde) koruma kapsamında 12 küçükbaĢ ırka ait 2200 baĢ, 7 büyükbaĢ ırka ait  
850 baĢ hayvan, Kafkas Arı ırkına ait 8000 koloni koruma altına alınmıĢtır. Bu hayvanların tesciline esas 
tanımlayıcı ırk özelliklerine ait veriler alınacak olup Ulusal Irk Tescil Komitesi tarafından tescillerinin 
yapılmasında kullanılacaktır. Ayrıca nesli tükenmekte olan yerli hayvan genetik kaynaklarımızın DNA, hücre, 
doku, ovum, embriyo, sperma vb. dondurularak saklanması amacıyla Gen Bankasında muhafazası da yapılacaktır.  
Nesli tükenmekte olan yerli genetik kaynaklarımızın tespiti ve koruma altına alınması, gen bankasında saklanacak 
materyalin alınması ve saklanması, koruma altındaki hayvan materyallerinin bakım, besleme, sağlık, güvenlik, 
iĢçilik, sevk ve idare ile genel idare giderleridir. AraĢtırma ve GeliĢtirme faaliyeti kapsamında yapılacak iĢ ve 
iĢlemlerin 2010 yılı maliyet unsurları serbest piyasa araĢtırması yapılarak hesaplanmıĢtır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 11 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

GENETĠK 
KAYNAKLARIN 

KORUNMASI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 1.000.000 

06 Sermaye Giderleri 23.122.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
24.222.000 
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 Döner Sermaye 3.850.000 

Diğer Yurt Ġçi 420.000 

Yurt DıĢı  40.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 4.310.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 28.532.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 12 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 12. 
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BALIKÇILIK/SU ÜRÜNLERĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠ 
KURMAK VE ĠġLETMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 12. 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BALIKÇILIK / SU ÜRÜNLERĠ YÖNETĠM 
SĠSTEMĠNĠN HAYATA GEÇĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK ÇALIġMALAR 
YAPMAK 

Deniz ve iç sularda sucul yaĢamın devamı için, tespit edilen su numunesi istasyonlarında su kirliliği izlenecektir. 
Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak, balıkçılık sektörünü AB'ye uyumlu hale getirmek, 
kaynak yönetimi için gerekli olan doğru ve eksiksiz bilgi akıĢını sağlamak ve gerekli alt yapıyı tamamlamak 
hedeflenmektedir. 
Sürdürülebilir su ürünleri politikaları oluĢturabilmek için mevcut stokların tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle gerek iç sularda gerekse denizlerde su ürünlerinin stok tespit çalıĢmaları amaçlanmıĢtır. Ülkemiz su 
kaynakları potansiyelinin verimli bir Ģekilde kullanılması, su ürünleri yetiĢtiriciliğinde sürdürülebilirliğin 
sağlanması, çevrenin korunması ve güvenilir gıda temini için su ürünleri yetiĢtiriciliği ile ilgili yatırımların planlı bir 
Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ve üretim sırasında etkin denetimin sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Denizlerde ve içsularda stok tahmini yapılan tür 
sayısı (Sayı) 

2 2 7 

Ülkemiz su ürünleri üretimine önemli katkı sağlayan balık ve diğer su ürünlerinin stok tahmin araĢtırmalarını 
yapmak ve bunların sürdürülebilir kullanımına yönelik yönetim stratejileri geliĢtirmek hedeflenmektedir. 

2 
Su ürünleri istihsal alanlarında su kirliliği izleme 
oranı (Yüzde) 

90 90 90 

979 adet istasyonda deniz ve iç sularda, üçer aylık dönemlerde alıcı ortamlardan alınan su numunelerinin gerekli 
analizleri yapılacaktır. 

3 
Su Ürünleri Bilgi Sistemine girilen (su ürünleri 
avcılık, gemi ve balıkçı) toplam veri miktarı (Sayı) 

35.000 55.000 80.000 

Su ürünleri ile ilgili izin, belge kayıtları ve avcılık veri toplama iĢlemlerinin tamamı SUBĠS üzerinden yapılmaya 
baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda sisteme girilen veri sayısı 2009 yılında 35.000'e ulaĢmıĢ olup, 2010 yılında ise 55.000'e 
ulaĢması hedeflenmektedir. 2011 yılında ise sistemde 80.000 verinin kayıtlı olması planlanmaktadır. 

4 
Gemi Ġzleme Sistemine dahil olan gemilerin 
toplam gemi sayısına oranı (Yüzde) 

16 100 100 

15 m. üzerindeki balıkçı gemilerinin uzaktan algılama sistemi ile izlenmesini sağlayacak AIS cihazlarını taĢıması 
zorunlu hale gelmiĢtir. AIS üzerinden elde edilen verilerin kontrol ve denetim iĢlemlerinde kullanılacağı yazılım 
geliĢtirilme çalıĢmalarına devam edilmektedir. 2011 yılı sonuna kadar yazılım programının iĢlevsel hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

5 Yasal olmayan avcılık oranı (Yüzde) 5,26 5,15 5 

Su ürünleri avcılığında etkin denetim yaparak yasak avcılığın azaltılması hedeflenmektedir. 2009 yılında yapılan 
53.060 denetimle yasa dıĢı olduğu belirlenen 2.790 faaliyet için ceza kesilmiĢtir. 2009 yılında gerçekleĢen % 5.26 
oranındaki yasal olmayan avcılık oranının, 2010 yılında %5.15' e, 2011 yılında ise % 5'e düĢürülmesi 
hedeflenmektedir. 

6 
Yürürlüğe konulan toplam Yönetim Planı sayısı 
(Sayı) 

1 1 1 

Bu planlarla su ürünleri kaynaklarının biyolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal yönler göz önüne alınarak 
sürdürülebilir iĢletimi için getirilen yasak, sınırlama ve sorumluklar belirlenmektedir. 2008 yılında kum midyesi, 
2009 yılında orkinos için yönetim planı hazırlanmıĢ, 2010 yılında ise hamsi için yönetim planı hazırlanması 
çalıĢmaları devam etmektedir. 2011 yılında uzun mesafe göç eden balıklara iliĢkin yönetim planı hazırlanması 
planlanmaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 12 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

7 Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet) 4.100.000 4.150.000 4.150.000 

Balıklandırma çalıĢmaları ile su ürünleri yönünden iç su kaynaklarımızın rasyonel bir Ģekilde değerlendirilmesi 
amacıyla rezervuarların özelliklerine göre balıklandırma çalıĢmaları yapılacaktır. 

8 Üretilen yavru balık miktarı (Adet) 9.600.000 6.000.000 6.000.000 

Su ürünleri yetiĢtiriciliğini geliĢtirmek ve özel sektörün yavru balık ihtiyacını karĢılamak için yavru balık üretimi 
yapılacaktır. 

9 
Su ürünleri yetiĢtiricilik üretiminin artırılma oranı 
(Yüzde) 

4,3 5 4 

Su ürünleri yönünden potansiyelimizin rasyonel bir Ģekilde değerlendirilmesi, zengin bir protein kaynağı olan 
balığın daha fazla sunulmasını sağlamak üzere su ürünleri yetiĢtiricilik üretiminin artırılması hedeflenmektedir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 
Su ürünleri/balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimi 

8.644.571 400.000 9.044.571 

GENEL TOPLAM 8.644.571 400.000 9.044.571 

 
 
 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 12. 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BALIKÇILIK / SU ÜRÜNLERĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN 
HAYATA GEÇĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK ÇALIġMALAR YAPMAK 

FAALĠYET ADI 
SU ÜRÜNLERĠ/BALIKÇILIK KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 
YÖNETĠMĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  
17.01.33.00 – TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
 17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA TOPLULUĞU KOORDĠNASYON 

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Ülkemiz su kaynaklarının etkin olarak kullanılması, su ürünleri yetiĢtiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve 
AB’ye uyum sürecinde sektörün kurumsal ve yasal dönüĢümünün sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, 
çevrenin korunması ve güvenilir bir gıda temini için su ürünleri yetiĢtiriciliği ile ilgili yatırımların gerçekleĢtirilmesi 
ve etkin bir denetimin yapılması da temel amaçlar arasındadır. Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 
temelinde, stok tahmin araĢtırmaları ve izleme projelerinin uygulanması gelmektedir. Av ve avlanma politika ve 
stratejilerinin en uygun Ģekilde belirlenmesi, stok tahmin araĢtırmaları ile izleme projelerinden elde edilecek 
bilimsel verilerle mümkündür. 
Bu kapsamda yapılacak çalıĢmalar; 
— Su ürünleri yetiĢtiricilik taleplerinin değerlendirilmesi, istatistiklerin toplanması ve değerlendirilmesi, tesislerin 
denetlenmesi ve desteklenmesi, su kaynaklarının balıklandırılması, yavru balık üretilmesi, potansiyel yetiĢtiricilik 
alanlarının belirlenmesi, alt yapının iyileĢtirilmesi, lagünlerde ve iç sularda stok tespiti yapılması ile ulusal ve 
uluslararası projelerin ve faaliyetlerinin yürütülmesi,  
—Resiflendirme çalıĢmaları, 2010 ve 2011 yılları için Edremit Körfezinde 100' er hektar deniz alanının 
resiflendirilmesi,  
— Ekonomik öneme haiz türler bazında en az bir yönetim planı hazırlanması, denetimleri etkinleĢtirerek yasa dıĢı 
avcılığın mümkün olduğu kadar en aza indirilmesi, 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 12. 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BALIKÇILIK / SU ÜRÜNLERĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN 
HAYATA GEÇĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK ÇALIġMALAR YAPMAK 

FAALĠYET ADI 
SU ÜRÜNLERĠ/BALIKÇILIK KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 
YÖNETĠMĠ 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  
17.01.33.00 – TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
 17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA TOPLULUĞU KOORDĠNASYON 

DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

— Mevcut Balıkçılık Ġdari Binası sayısının 2010 yılında 3 adet artırılması, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBĠS) ve 
Gemi Ġzleme Sistemlerinin (GĠS) iĢlevsel hale getirilmesi, su kirliliği önleme çalıĢmaları, su kirliliği ölçümleri için 
kullanılacak gerekli alet, ekipman ve kimyasal maddelerin tedarik edilmesi, Yürütülen kayıt, izin, izleme ve diğer 
faaliyetlere iliĢkin tüm bilgilerin kurulan sisteme girilmesi, 15 m’nin üzerindeki tüm balıkçı gemilerinin izlenmesi, 
karaya çıkıĢ noktalarının kurulması ile yasa dıĢı avcılığın azaltılması, su ürünlerine önemli katkı sağlayan türlerin 
stok tahmin araĢtırmalarının yapılması ve akabinde devamlılık arz edecek Ģekilde stok izleme projelerinin 
uygulanması, Müzakere Yürütme Kurulu Toplantıları ile 13. Fasılla ilgili olarak AB'de meydana gelen geliĢmelerin 
ilgili birimlere aktarılması ve çalıĢmaları koordine etmektir.  
Maliyet unsurlarını; 
— Üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; hammadde alımı, çeĢitli alet ve ekipman alımı (laboratuar cihazı 
v.b), enerji gideri, üretim tesislerinin bakım ve onarım giderleri ile iĢletmelerin yetiĢtiricilik taleplerinin 
değerlendirilmesi, tesislerin denetlenmesi ve desteklenmesi için yolluk ve akaryakıt giderleri, Resiflendirme 
çalıĢmaları için; teçhizat alımları, müĢavirlik giderleri, araç kiralama, inĢaat giderleri, harcırah giderleri, su ürünleri 
konusunda yapılacak toplantı, eğitim ve inceleme giderleri, harcırah giderleri,  denetim yapacak kontrol 
teknelerinin, kara taĢıtlarının akaryakıt, bakım ve onarım giderleri, denetim elemanlarının harcırah giderleri, su 
kirliliği ölçümleri için alet, ekipman ve kimyasal madde alımı, Balıkçılık Ġdari Binalarının inĢası, gerekli tefriĢat ve 
bilgisayar donanım ve yazılımları alımı, binaların giderleri, SUBĠS ve GĠS sistemi için gerekli yazılım ve donanım 
alımı, sistemlerin geliĢtirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasına iliĢkin giderler oluĢturmaktadır. 
Harcırahlar haricinde maliyetler, fiyat araĢtırması neticesinde elde edilen değerlerin ortalaması alınarak, harcırahlar 
ise önceki yıllarda bu konuda ayrılan miktarın yıllık enflasyon baz alınarak artırılması ile hesaplanmıĢtır. 
 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

SU 
ÜRÜNLERĠ/BALIKÇILIK 

KAYNAKLARININ 
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR 

YÖNETĠMĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 54.571 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 1.100.000 

06 Sermaye Giderleri 7.490.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
8.644.571 
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 Döner Sermaye 350.000 

Diğer Yurt Ġçi 20.000 

Yurt DıĢı  30.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 400.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 9.044.571 
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STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 13. 
TARIMSAL ÇEVRE YÖNETĠMĠ UYGULAMALARINI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 13. 

TARIMSAL ÇEVRE YÖNETĠMĠ UYGULAMALARINI GELĠġTĠRMEK 
VE YAYGINLAġTIRMAK 

Tarım Kanunu'nun 19 uncu maddesinin (f) bendinde yer alan "…çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı 
destekleri" kapsamında yayımlanan "Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden 
Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 
çalıĢmalar yürütülmektedir. Toprak ve yaprak analizine dayalı olmadan yapılan gübrelemede bitkinin ihtiyacı olan 
besin maddelerinin eksik verilmesiyle bitkisel üretimde beklenen verimin elde edilmesi mümkün değildir. Ayrıca 
fazla yapılan gübreleme ile toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olunmakta geri dönüĢümü olmayan 
çevre kirliliğine neden olmaktadır.  
Yüzey ve yeraltı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için, AB Nitrat Direktifinin 
uyumlaĢtırılması ve hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla; "Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi "ve Dünya 
Bankası GEF (Global Environmental Facilitity) hibesi kaynaklı, Karadeniz'de Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin 
Önlenmesi ile ilgili "Anadolu Su havzaları Rehabilitasyon Projeleri" yürütülmektedir. 
Kimyasal gübrelerin yerine geçebilecek ve bu gübrelere göre ürün kaybını en aza indirebilecek organik gübre 
kaynaklarının toprak özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik araĢtırma çalıĢmaları yürütülecektir. Her 
bir bölgenin farklı ekolojik kesimlerinin belirlenerek, her bir ekolojik kesim için uygun kullanım Ģekillerinin 
belirlenmesi ile üretimin karlılığı ve verimliliğin devamını sağlamak amacıyla araĢtırma çalıĢmaları yürütülecektir. 
Bozulmayı önleyerek toprak verimliliğinin sürdürülebilmesi için üretim kaybına sebep olmadan ve üretimi risk 
altına sokmadan doğal kaynakları koruyarak yöre çiftçisi tarafından benimsenecek tarım tekniklerinin belirlenmesi 
konusunda çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Sürdürülebilir toprak yönetimine yönelik 
uygulamaya aktarılan metod sayısı (Sayı) 

8 11 8 

Topraklarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmayı engelleyen uygulamalar ile kirliliğin tespiti ve iyileĢtirme 
yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. Ayrıca toprak verimliliğini artırmak, bitkilerin dengeli 
bir Ģekilde beslenmesini sağlamak, Türkiye topraklarının tarımsal özelliklerinin ortaya konulması, Arazi Uygunluk 
Sınıflarının Belirlenmesi ve Modellenmesine iliĢkin çalıĢmalar yürütülecektir. 

2 
Yüzey ve yeraltı sularında nitratla ilgili izleme 
raporları (Yüzde) 

85 90 90 

Yeraltı ve yüzey sularında belirlenen 1.665 adet istasyonda aylık, üçer ve altıĢar aylık dönemlerde alınan su 
numunelerinde nitrat izlemeleri yapılacaktır. 

3 
Toprak analizi yaptırılan alanın ÇKS’ ye kayıtlı 
toplam arazi miktarına oranı (Yüzde) 

17,2 20 20 

2009 yılından itibaren 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin kimyevi gübre desteğinden yararlanabilmesi için 
toprak analizi yaptırılması zorunluluğu getirilmiĢtir. 2010 yılında ÇKS'ye kayıtlı toplam arazinin % 20'inin toprak 
analizi yaptırılarak bu arazilerde tekniğine uygun gübre kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. 

4 Çevre yönetimine baĢlayan kiĢi sayısı (Sayı) 1.881 3.000 4.000 

Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması programına 2008 yılında 1.484 ve 2009 yılında 1.037 üretici baĢvurusu 
olmuĢtur. 2010 yılında 3.000 üreticinin baĢvurması hedeflenmektedir. 

5 Uygulama kapsamına alınan il sayısı (Sayı) 9 19 25 

Halen toplam 9 ilde uygulanan çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması programına 2010 yılında 10 yeni ilin 
daha katılması ve 2011 yılında 6 yeni il katılması planlanmaktadır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

6 
Toprak iĢlemesiz tarım tekniklerini geliĢtirme 
kapsamına alınan il sayısı (Sayı) 

- 19 25 

Minimum toprak iĢleme, iĢlemeli tarımın yapıldığı arazilerdeki iĢlenen toprak derinliğinin daha yukarısında 
gerçekleĢen faaliyet olarak anılmaktadır. Bu sayede; toprak yüzeyinin erozyona maruz kalması, nitrat yıkanması ve 
yakıt kullanımı azalarak toprak organik madde içeriği ile toprak yapısı güçlenmektedir. Amaç, kuru tarımla 
yetiĢtirilen ürünlerin; girdi maliyetlerini azaltmak ve çevresel etkilerini olumlu yönde değiĢtirmek suretiyle verimde 
artıĢı sağlamaktır. Girdi maliyetleri, zaman ve mekanizasyonda yapılan tasarruf neticesinde azalmaktadır. Kuru 
tarımda; nadas alanlarına yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil ekiminin azaltılmıĢ ve/veya iĢlemesiz tarım 
teknikleri kullanarak yapılması ile nadas alanlarını azaltmak ve böylece maliyeti düĢürmek, verimliliği artırmak ve 
fazladan bir ürün elde ederek ekonomiye katkı sağlamak mümkündür. 

7 Uygulama alanı (Dekar) 47.520 60.000 70.000 

Çevre amaçlı tarımsal arazilerin korunması programına 2010 yılında 12.500 dekar ve 2011 yılında 10.000 da. 
alanın daha katılması planlanmaktadır.  

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Tarımsal çevre yönetimi 16.860.000 3.495.000 20.355.000 

GENEL TOPLAM 16.860.000 3.495.000 20.355.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 13. 

TARIMSAL ÇEVRE YÖNETĠMĠ UYGULAMALARINI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI TARIMSAL ÇEVRE YÖNETĠMĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarımsal çevre yönetimi faaliyeti ile amaçlanan, tarımsal üretim yaparken hem uygun tarım tekniklerinin kullanımı 
hem de karlılığı arttırmanın yanında üretimden kaynaklanan ve çevreye olumsuz etkisi bulunan uygulamaların 
sonlandırılmasıdır. Tarımsal faaliyetlerin etkisiyle bozulmaya ve kirlenmeye baĢlayan tarım arazilerinin korunması 
ve iyileĢtirilmesi amacıyla, uygulama alanlarında iyi tarım uygulamalarının yaygınlaĢtırılarak, üretim sürecinde 
insan, bitki örtüsü ve hayvan dokusunun zarar görmemesi için çevre koruma tedbirleri alınması gerekmektedir. 
Toprak analizine dayalı gübre kullanımı ile bilinçli ve tekniğine uygun gübre kullanımı sağlanarak hem 
topraklarımız hem de yeraltı sularımızın kirlenmesi önlenecektir. Bu kapsamda, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin toprak 
analizi yaptırmaları teĢvik edilecektir.. Ülkemizde toprak iĢlemesiz tarım tekniklerinin yaygınlaĢtırılmasıyla; 
erozyonun önlenmesi, nitrat yıkanmasının önlenmesi, böylece gübre kullanımında azalma sağlanması, anızın 
tarlada bırakılması ile toprak yapısının güçlendirilmesi, organik maddece zenginleĢmesi ile verimde artıĢ 
sağlanması, nadas alanları azaltılarak, fazladan bir ürün elde ederek ekonomiye katkı sağlanması, toprak iĢleme 
masraflarını ortadan kaldırılarak ürün maliyetin düĢürülmesi hedeflenmektedir. Toprak iĢlemesiz tarım 
tekniklerinin yaygınlaĢtırılması için doğrudan ekim mibzerleri alımı yapılacaktır. Söz konusu makine fiyatları 
piyasa araĢtırması ile tespit edilerek ödenek ayrılmıĢtır. 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 13. 

TARIMSAL ÇEVRE YÖNETĠMĠ UYGULAMALARINI GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI TARIMSAL ÇEVRE YÖNETĠMĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kimyasal gübrelerin yerine geçebilecek ve bu gübrelere göre ürün kaybını en aza indirebilecek organik gübre 
kaynaklarının toprak özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesine, her bir bölgenin farklı ekolojik kesimlerinin 
belirlenerek her bir ekolojik kesim için uygun kullanım Ģekillerinin belirlenmesine, üretimde karlılık ve 
verimliliğin devamının sağlanmasına, Ankara ili topraklarının mikoriza dağılımının belirlenmesine, bozulmayı 
önleyerek toprak verimliliğinin sürdürülebilmesi için üretim kaybına sebep olmadan ve üretimi risk altına 
sokmadan doğal kaynakları koruyarak yöre çiftçisi tarafından benimsenecek tarım tekniklerinin belirlenmesine 
yönelik araĢtırma projeleri yürütülmektedir. Yüzey ve yeraltı sularında tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesi 
kapsamında; 
 - Tarımsal nitrat kirliliğinin yüzey ve yeraltı sularında izleme ağı sisteminin oluĢturulması ile etkin olarak 
izlenmesi ve hassas alanların belirlenmesine,  
- Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının teknik ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, çiftçilerin bilgi ve 
bilgilendirilmesinin arttırılması ve ilgili diğer kurumlar arasında paylaĢımın geliĢtirilmesine,  
- Karadeniz bölgesinde 4 pilot ilde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) seçilen mikro havzalarda tarımsal 
kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve azaltılması için çevre dostu tarımsal uygulamalar yapılmasına yönelik çalıĢmalar 
devam etmektedir. Maliyet unsurları; destekleme ödemesi, büro malzemesi ve makineleri alımı, makine teçhizat, 
laboratuar gereçleri, hareketli iĢ makinesi alımları, teknik alet ve ekipmanların (özellikle arazi araçları gibi) 
tedariki, girdilerin (gübre, kimyasallar vb.) temini, danıĢmanlık ve müĢavirlik hizmetleri, sarf malzemesi, taĢıt 
kiralaması, akaryakıt ve yağ giderleri, basılı yayın giderleri, yolluk giderleri, arazi tazminatları, müteahhitlik ve 
diğer giderlerdir. 
 

 
 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

TARIMSAL ÇEVRE 
YÖNETĠMĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 13.000.000 

06 Sermaye Giderleri 2.570.000 

07 Sermaye Transferleri 1.290.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
16.860.000 
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 Döner Sermaye 350.000 

Diğer Yurt Ġçi 20.000 

Yurt DıĢı  3.125.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 3.495.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 20.355.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 14. 
MERA ISLAH ÇALIġMALARINI GELĠġTĠRMEK, YAYGINLAġTIRMAK VE 
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KULLANIMINI SAĞLAMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 14. 

MERA ISLAH ÇALIġMALARINI GELĠġTĠRMEK, YAYGINLAġTIRMAK 
VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KULLANIMINI SAĞLAMAK 

Büyük ve küçükbaĢ hayvanların genetik özelliklerini en iyi temsil edecek Ģekilde geliĢebilmesi, amaca uygun 
verimlerini en yüksek düzeyde verebilmesi ve ülkemiz insanlarının protein ihtiyacının yerli kaynaklarla 
karĢılanması gerekmektedir. Bu da, kaliteli kaba yem açığının kapatılması ile mümkündür. Bu açığın kapatılması, 
doğal kaynakların ve toprağın korunması, en ucuz yem kaynağı olan meraların sürekliliğinin sağlanması için bu 
çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 
Ülke hayvancılığımızın temel sorunlarından birisi de kaliteli ve yeterli mera alanlarının yetersizliğidir. Hayvan 
beslenmesinin temel girdilerinden olan meralarımızın ıslah edilmesi ve yeterli büyüklüklere kavuĢturulması önem 
arz etmektedir. Bu nedenle mera ıslahı konusunda, AraĢtırma Enstitülerince ortak çalıĢmalar yürütülmesi 
hedeflenmiĢtir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Tespit edilen alan (Dekar) 619.562 600.000 500.000 

Mera alanlarının hukukî durumlarının belli olması, mera özel siciline kaydedilerek mera envanterinin sağlıklı bir 
Ģekilde oluĢabilmesi için alanların tespiti yapılacaktır. 

2 Tahdit edilen alan (Dekar) 253.000 320.000 300.000 

Tespit edilen alanların haritalar üzerinde gösterilmesi ve sınır taĢlarının dikilerek mera alanlarının kesin bir Ģekilde 
belirlenmesi, hak iddia edenlerle sorunların giderilmesi açısından tahdit çalıĢması yapılacaktır. 

3 Tahsis edilen alan (Dekar) 253.000 320.000 300.000 

Sınır taĢları dikilerek sınırları belli olan meraların, çiftçi ve hayvan varlığına göre köy veya belediye tüzel 
kiĢiliklerine tahsis edilerek kullanıma yönelik ihtilafların giderilmesi çalıĢmaları yapılacaktır. 

4 Islah edilen alan (Dekar) 313.281 360.000 390.000 

Kaba yem açığının kapatılması, meranın vasıf ve kapasitesinin korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla uygun 
yem bitkisi türleri ile mera ıslah çalıĢmaları yapılacaktır. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Mera ıslahı, tespit, tahdit ve amenajmanı 21.853.000 0 21.853.000 

GENEL TOPLAM 21.853.000 0 21.853.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 14. 

MERA ISLAH ÇALIġMALARINI GELĠġTĠRMEK, YAYGINLAġTIRMAK VE 
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KULLANIMINI SAĞLAMAK. 

FAALĠYET ADI MERA ISLAHI, TESPĠT, TAHDĠT VE AMENAJMANI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Mera ıslah çalıĢmalarıyla; meraların otlatma kapasitelerinin arttırılması, vejetasyonun ve ot kalitesinin 
iyileĢtirilmesi, erozyonun önlenmesi, çevre ve bitki gen kaynaklarının korunması, hayvanların gölgelik, tuzluk ve 
su ihtiyacının karĢılanması; otlatma yönetimi ile meralardan daha uzun süre yararlanılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır. 
Mera ıslahı ve amenajman çalıĢmalarında gereken yardımcı ekipmanlar (suluk, tuzluk, kaĢınma kazıkları, gölgelik, 
çit vb. ekipmanlar) ile tahdit çalıĢması için yapılan haritalandırma ve sınır taĢı temini ve bu taĢların yerlerine 
dikilmesi ana maliyet unsurlarıdır. Maliyetler, piyasa fiyatları esas alınarak hesaplanmaktadır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

MERA ISLAHI, 
TESPĠT, TAHDĠT VE 

AMENAJMANI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.553.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 300.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
21.853.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 21.853.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 15. 
ALTERNATĠF TARIMSAL ÜRETĠM TEKNĠKLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 15. 

ALTERNATĠF TARIMSAL ÜRETĠM TEKNĠKLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 
VE YAYGINLAġTIRMAK 

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, 
tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla alternatif tarımsal üretim 
tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Alternatif tarımsal üretim tekniklerinden olan organik tarım ve iyi tarım 
uygulamalarının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması amacıyla çalıĢmalar yürütülecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Organik tarım uygulama alanı (Hektar) 501.641 600.000 710.000 

Organik tarım kapsamında bir önceki yıla göre 2010 ve 2011 yıllarında organik tarım uygulama alanında %20'lik 
bir artıĢ sağlanması hedeflenmektedir. Organik tarım yapılan alanlara ait bilgiler veri tabanı ile takip edilecektir. 

2 Ġyi tarım uygulama (ĠTU) alanı artıĢ oranı (Yüzde) 20 20 20 

Alternatif tarımsal üretim tekniklerinden biri olan iyi tarım uygulamaları kapsamında bir önceki yıla göre 2010 ve 
2011 yıllarında iyi tarım uygulamalarının gerçekleĢtiği tarım alanlarında % 20'lik bir artıĢ sağlanması 
hedeflenmektedir. ĠTU yapılan alanlara ait bilgiler, oluĢturulacak ĠTU veri tabanı ile takip edilecektir. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Alternatif tarımsal üretim uygulamaları 51.630.000 0 51.630.000 

GENEL TOPLAM 51.630.000 0 51.630.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 15. 

ALTERNATĠF TARIMSAL ÜRETĠM TEKNĠKLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI ALTERNATĠF TARIMSAL ÜRETĠM UYGULAMALARI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, 
tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla alternatif tarım tekniklerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ülkemiz için alternatif tarım tekniklerinin en önemlileri ise organik tarım ve iyi tarım 
uygulamalarıdır. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında demonstrasyonlar, eğitim ve yayım 
faaliyetleri yapılacaktır.  
Yapılacak bu faaliyetler ile üreticilerin alternatif tarım tekniklerini tanımaları ve öğrenmeleri sağlanmıĢ olacağından 
organik tarım ve iyi tarım uygulama alanlarında yıllar itibariyle % 20’lik artıĢ sağlanacaktır. 
Demonstrasyon faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet alımları (danıĢmanlık ve müĢavirlik giderleri, basılı- görsel yayınlar, 
analiz giderleri, gübreleme ve zirai mücadele, akaryakıt giderleri, araç kiralama, yolluklar), eğitim ve yayım 
faaliyetleri ile ilgili basılı-görsel eğitim materyalleri, toplantı yeri, yolluklar maliyet unsurlarıdır. Maliyet hesabı, Ġl 
Müdürlüklerinin bildirdiği fiyat önerileri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 15 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ALTERNATĠF 
TARIMSAL 
ÜRETĠM 

UYGULAMALARI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 48.150.000 

06 Sermaye Giderleri 3.480.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
51.630.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 51.630.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 16 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 16. 
BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK STRES KOġULLARINA TOLERANSLI ÇEġĠT, 
YÖNTEM VE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 16. 

BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK STRES KOġULLARINA TOLERANSLI ÇEġĠT, 
YÖNTEM VE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK ÇALIġMALAR 
YAPMAK 

Sıcaklık ve kuraklığın yaĢandığı stres koĢullarından, ilkbahar geç donlarından kaynaklanan verim ve kalite 
kayıplarını önlemek amacıyla, değiĢik uygulama ve teknolojiler araĢtırılacaktır. Bugüne kadar bitkisel üretimde 
alıĢılagelmiĢ üretim yöntemleri, meydana gelen biyotik (virüsler, bakteriler, funguslar, diğer canlılarla rekabet vb.) 
ve abiyotik (yüksek ve düĢük sıcaklık, su, radyasyon, kimyasal, manyetik, elektriksel etkiler vb.) stres koĢullarına 
karĢı yeteri kadar çözüm bulunamamıĢtır. Bunun sonucu olarak hem kalite hem de verim düĢmüĢtür. Bununla 
birlikte bilimsel çalıĢmalardaki yeni açılımlar; biyoteknoloji alanında meydana gelen geliĢmeler sayesinde 
hastalıklara, böceklere, virüslere, pestisit ve herbisitlere, kuraklığa, dona, sel baskınlarına, toprak tuzluluğu ve 
asitliliğine dirençli bitki çeĢitleri elde edildiği gibi bitkilerin verim, beslenme değerlerinin arttırılması, depolanma 
sürelerinin uzatılması mümkün olabilmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Tescil edilen çeĢit sayısı (Sayı) 4 7 7 

Hastalık ve zararlı gibi biyotik, sıcaklık, kuraklık ve tuzluluk gibi abiyotik stres koĢullarına dayanıklı çeĢitler 
geliĢtirilecektir. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın neden olduğu yoğun etki, araĢtırma faaliyetlerini bu yöne 
yoğunlaĢtırmıĢtır. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 2.903.000 1.510.000 4.413.000 

GENEL TOPLAM 2.903.000 1.510.000 4.413.000 

 
 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 16. 

BĠYOTĠK VE ABĠYOTĠK STRES KOġULLARINA TOLERANSLI ÇEġĠT, 
YÖNTEM VE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK ÇALIġMALAR 
YAPMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DeğiĢen iklim koĢulları, hastalık zararlılar ve toprak yapısında meydana gelen bazı olumsuzluklar nedeniyle 
biyotik ve abiyotik stres koĢullarına dayanıklılık veya toleranslılık sağlayacak çeĢit, yöntem ve teknoloji 
geliĢtirmek zorunlu hale gelmiĢtir. Bu faaliyet kapsamında dayanıklılık veya toleranslılık sağlamaya yönelik 
araĢtırma faaliyetleri yürütülecektir. 
GerçekleĢtirilecek ıslah programı sayısı ve kurulacak deneme sayıları maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 
Yapılacak melezleme sayıları, alınacak gözlem sayıları, toplam süreleri, deneme parsel sayıları ve büyüklükleri 
maliyet hesabında göz önünde bulundurulmuĢtur. 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 16 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 903.000 

07 Sermaye Transferleri 2.000.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
2.903.000 
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 Döner Sermaye 1.400.000 

Diğer Yurt Ġçi 100.000 

Yurt DıĢı  10.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 1.510.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 4.413.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 17 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA 
YÖNELĠK TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 17. 
TAHMĠN VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 17. 

TAHMĠN VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠNĠN UYGULANMASINI 
YAYGINLAġTIRMAK 

Arz güvenliğinin sağlanması amacı ile iklim değiĢikliği etkileri sonucunda ortaya çıkan kuraklık ve sel afetlerinin 
etkisini azaltmak hedeflenmektedir. Türkiye Tarımsal Kuraklık Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde Ġzleme 
Erken Uyarı ve Risk Değerlendirme faaliyetleri gerçekleĢtirilecektir. Bununla birlikte FAO destekli proje ile 
gerçek zamanlı veri akıĢını sağlayacak Çevresel Bilgi Yönetim Sistemi oluĢturulacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Çevresel Bilgi Yönetim Sistemi altyapı ihtiyaçlarının 
tamamlanma oranı (Yüzde) 

- 10 10 

Olası kuraklık ve sel afetlerini önceden tahmin etmeyi sağlayacak ve gerçek zamanlı veri akıĢının sağlanacağı 
erken uyarı sisteminin kurulmasına yönelik olarak alt yapı çalıĢmaları (yazılım, eğitim, protokol, toplantı) 
yapılacaktır. ÇalıĢmada FAO danıĢmanlarından yararlanılacaktır. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Erken uyarı ve risk değerlendirme 136.000 0 136.000 

GENEL TOPLAM 136.000 0 136.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 17. 

TAHMĠN VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠNĠN UYGULANMASINI 
YAYGINLAġTIRMA 

FAALĠYET ADI ERKEN UYARI VE RĠSK DEĞERLENDĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Küresel iklim değiĢikliği etkilerinin izlenmesi çalıĢmalarında hedeflenen, tarımsal kuraklık çalıĢmalarının 
koordinasyonunun yapılması ile iklim değiĢikliği sonucunda ortaya çıkabilecek kuraklık ve sel afetlerinin etkisini 
azaltmaktır.  
Türkiye Tarımsal Kuraklık Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde Ġzleme Erken Uyarı ve Risk Değerlendirme 
faaliyetleri gerçekleĢtirilecektir. Bununla birlikte FAO destekli proje ile gerçek zamanlı veri akıĢını sağlayacak 
Çevresel Bilgi Yönetim Sistemi oluĢturulacak ve havzalara yönelik sistemle entegrasyonu sağlanacaktır. Gerçek 
zamanlı veri akıĢının sağlanacağı erken uyarı sisteminin kurulmasına yönelik olarak alt yapı çalıĢmaları 
yapılacaktır.  Erken Uyarı ve Risk Değerlendirmeye yönelik Bakanlık dıĢı uzman personel alımı sağlanarak 
Bakanlık personelinin eğitimi ile faaliyetin gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır. Maliyet unsurlarını yazılım, eğitim 
giderleri,  toplantılar oluĢturmaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 17 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ERKEN UYARI VE 
RĠSK 

DEĞERLENDĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 136.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 136.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 136.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 18 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA 
YÖNELĠK TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 18. 
TARIM SĠGORTALARI UYGULAMALARININ KAPSAMINI 
GENĠġLETMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 18. 

TARIM SĠGORTALARI UYGULAMALARININ KAPSAMINI 
GENĠġLETMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

Tarımsal üretimde riskleri yönetilebilir kılmak ve devletin bu risklerin neden olduğu zararları karĢılamadaki 
yükünü azaltmak hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Poliçe sayısı (Sayı) 306.770 350.000 400.000 

Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde, tarım sigortaları uygulamaları yaygınlaĢtırılacaktır. 

2 Eksper sayısı (Sayı) 1.059 1.350 1.500 

Tarım sigortaları eksperlerinin eğitilmesi ve uzmanlaĢtırılması hedeflenmektedir. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Tarım sigortaları uygulamaları 99.400.000 0 99.400.000 

GENEL TOPLAM 99.400.000 0 99.400.000 

 
 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 18. 

TARIM SĠGORTALARI UYGULAMALARININ KAPSAMINI GENĠġLETMEK 
VE YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI TARIM SĠGORTALARI UYGULAMALARI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarım sigortaları uygulamalarının amacı; üreticilerin tarım sigortaları uygulamaları kapsamına alınan riskler 
nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi ve bu çerçevede sigorta primlerinin belirli bir kısmının Devlet 
tarafından karĢılanarak, risklerin sigortacılık kurallarına uygun yönetilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve risklerden doğabilecek kamu bütçe yükünün azaltılmasıdır.  
Tarım sigortası desteği, baĢlangıç aĢamasında toplam sigorta priminin %50'sinin desteklenmesini içermektedir. 
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve iĢletme ölçekleri itibariyle 
Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 18 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

TARIM 
SĠGORTALARI 

UYGULAMALARI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 99.400.000 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 99.400.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 99.400.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 19 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  

TARIMSAL ALTYAPIYI GELĠġTĠRMEK, ÇEVRE VE DOĞAL 
KAYNAKLARI KORUMAK, ĠYĠLEġTĠRMEK, SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ 
SAĞLAMAK VE DOĞAL AFETLERĠN ETKĠSĠNĠ AZALTMAYA YÖNELĠK 
TEDBĠRLER ALMAK 

STRATEJĠK HEDEF 19. 
DOĞAL AFETLER NEDENĠYLE MEYDANA GELEN ÜRETĠCĠ 
ZARARLARINI KARġILAMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 19. 

DOĞAL AFETLER NEDENĠYLE MEYDANA GELEN ÜRETĠCĠ 
ZARARLARINI KARġILAMAK 

Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararlarını karĢılama yolu ile mağdur olan çiftçilerin tekrar üretici 
durumuna geçmeleri amaçlanmaktadır. Doğal afetlerden % 40 ve üzeri zarar gören ve bu zararlarını tarım ve 
tarım dıĢı gelirleri ile karĢılayamayan ayrıca kredi kuruluĢlarından da kredi alamayan üreticilerin hasarlarının tespit 
edilerek karĢılanması hedeflenmektedir. Bunun için çiftçilerin zararlarının, tespit ve değerlendirilmesi yapılarak 
Bakanlıkça o yıl bütçesine aktarılan ödenekten karĢılanır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 20009 2010 2011 

1 
Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici 
zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım oranı 
(Yüzde) 

100 100 100 

Doğal afetlerden % 40 ve üzeri zarar gören ve bu zararlarını tarım ve tarım dıĢı gelirleri ile karĢılayamayan ayrıca 
kredi kuruluĢlarından da kredi alamayan üreticilerin hasarlarının tespit edilerek karĢılanması hedeflenmektedir. 
Bunun için Çiftçilerin zararları tespit edilerek,  Ġl Hasar Tespit Komisyonlarınca yardım talepleri Bakanlığa 
gönderilir ve bu talepler Bakanlıkça değerlendirilerek o yıl bütçesine aktarılan ödenekten karĢılanır. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Doğal afet yardımı 10.580.000 0 10.580.000 

GENEL TOPLAM 10.580.000 0 10.580.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 19. 

DOĞAL AFETLER NEDENĠYLE MEYDANA GELEN ÜRETĠCĠ 
ZARARLARINI KARġILAMAK 

FAALĠYET ADI DOĞAL AFET YARDIMI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararlarını karĢılama yolu ile mağdur olan çiftçilerin tekrar üretici 
durumuna geçmeleri amaçlanmaktadır. Tabii afet, meydana geldikten sonra oluĢturulan Hasar Tespit 
Komisyonları tarafından tarımsal varlıkları üzerinden zarar oranları %40 ve üzerinde olan, diğer gelirleri ile bu 
zararlarını karĢılayamadıkları ve kredi kullanamayacak durumda oldukları tespit edilen çiftçilere nakdi yardım talep 
edilmektedir. Talep edilen nakdi yardımlar Bakanlık tarafından ödenek imkânları çerçevesinde karĢılanmaktadır. 
Ülkemizde bir yıl içerisinde meydana gelen afet sayısı ve büyüklüğü ile bu afetten etkilenen çiftçi sayısı ve zarar 
gören tarımsal varlık miktarı maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. Yılı içerisinde meydana gelebilecek afetlerin 
büyüklüğü, etkilenen çiftçi sayısı ile ödenek talebinde bulunulan aylarda Tarım Sigortalarının hangi riskleri 
kapsayacağı bilinemeyeceği için ödenek miktarının belirlenmesinde kesin maliyet hesaplanamamaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 19 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

DOĞAL AFET 
YARDIMI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 10.580.000 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
10.580.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 10.580.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 20 

 

STRATEJĠK AMAÇ 3. GÜVENĠLĠR GIDA VE YEM ARZINI SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 20. 
GIDA VE YEM ANALĠZ, ARAġTIRMA,  KONTROL VE DENETĠM 
HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 20. 

GIDA VE YEM ANALĠZ, ARAġTIRMA, KONTROL VE DENETĠM 
HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

Bakanlığımızın temel gıda güvenilirliği politikası; AB ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuatlar çerçevesinde, ülke 
genelinde çiftlikten sofraya tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolünün sağlanması ve tüketici haklarının 
korunmasıdır. Avrupa Birliği, ―Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği‖ ilkesi çerçevesinde gıda zincirinin her 
aĢamasının insan sağlığına uygunluğunun kontrolü açısından denetim altında alınmasını öngörmektedir. AB’ye 
üye ülkelerde gıda güvenilirliğinin temini amacıyla; AB Gıda Kanunu olarak adlandırılan ve Gıda Kanununun 
genel prensipleri ve gereksinimlerini içeren 178/2002/EC sayılı tüzük, 28 Ocak 2002 tarihinde Avrupa 
Parlamentosu tarafından kabul edilmiĢtir. Tüzük, gıda güvenilirliği uygulamalarında kolay ve anlaĢılır bir 
yaklaĢımla gıda mevzuatının çerçevesini oluĢturarak, bilimsel risk değerlendirilmesi ile görevlendirilen Avrupa 
Gıda Güvenilirliği Otoritesini kurmaktadır. Ülkemizde, güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak amacıyla, 5179 
sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek 
Kabulü Hakkındaki Kanun" ve 1734 sayılı Yem Kanunu ile bu kanunlar kapsamında yayımlanan mevzuat 
gereğince gerekli denetim ve kontrol hizmetleri yürütülmektedir. 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanan mevzuat gereğince su ürünleri iĢleme 
tesisleri ile toptan ve perakende satıĢ yerlerinin, sağlık, hijyen, teknik, çalıĢma ve altyapı koĢullarının denetimi de 
bu kapsamda yürütülmektedir. 
Tarımsal AraĢtırma Master Planı çerçevesinde, gıda ve yem maddelerinin hasadından tüketimine kadar olan 
aĢamalarda ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi, iĢleme, muhafaza, metot ve teknolojilerinin geliĢtirilmesi, 
kalite kriterleri ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi konularında araĢtırmalar yapılacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 GeliĢtirilen metot / teknoloji sayısı (Sayı) 1 2 4 

Bu bölümdeki sayılar, ülkemizde geniĢ bir çeĢitliliği bulunan gıdaların, tüketici için sağlık ve beslenme açısından 
herhangi bir risk oluĢturmayacak Ģekilde olduğunu ortaya koyacak uygun analiz metotlarının geliĢtirilmesi ile 
ürünlerin çeĢitli tekniklerle iĢlenerek çeĢitliliğin artırılmasında önem taĢıyan iĢleme teknolojilerinin belirlenmesine 
yönelik çalıĢmaları içermektedir. 

2 GerçekleĢtirilen gıda ve yem denetim sayısı (Sayı) 369.611 370.000 375.000 

Ülkemizde gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak üzere Ġl Müdürlüklerince hazırlanan yıllık denetim programları, 
Bakanlığımızca risk bazında yıllık olarak hazırlanan denetim ve izleme programları, ithalat ve ihracat kontrolleri 
ile ihbar ve Ģikâyetler kapsamında denetim ve kontroller yapılmaktadır. 

3 
Denetim sonucu uygun bulunan gıda ve yem 
iĢletme oranı (Yüzde) 

97,16 98 98 

Gıda ve yem iĢletmelerinde gerçekleĢtirilen denetim ve kontrol faaliyetleriyle iĢletmelerin mevzuata uygunlukları 
değerlendirilmektedir. Denetimlerde iĢletmelere tavsiyelerde bulunulmakta ve mevzuata uyum oranının 
artırılması hedeflenmektedir. 

4 
Gıda denetim ve izleme programları kapsamında 
alınması planlanan numunelerin gerçekleĢme oranı 
(Yüzde) 

77,6 80 80 

Bakanlığımızca yıllık olarak risk bazında hazırlanan gıda denetim ve izleme programları kapsamında alınacak 
numune sayıları planlanmakta ve Ġl Müdürlüklerince bu denetim ve izleme programları gerçekleĢtirilmektedir. 

5 Gıda, yem ve atık su numuneleri analiz sayısı (Sayı) 1.664.694 1.700.000 1.750.000 

Halk sağlığı açısından güvenilir gıda üretimi ve arzında ithalat, ihracat ve yurt içi denetim numunelerinde yapılan 
toplam analiz sayısı laboratuarların performansının göstergesidir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

6 Akredite olan laboratuar sayısı (Adet) 20 22 25 

TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyonlar, laboratuarların kurumsal yapısının geliĢtirilmesinde önem arz 
etmektedir. Bakanlığımız bünyesinde bulunan 41 adet laboratuardan 2008 yılında 15 tanesi, 2009 yılında 20 tanesi 
akredite olmuĢtur. 2010 yılı sonunda akredite laboratuarların sayısının 22'ye, 2011 yılında ise 25'e çıkarılması 
planlanmaktadır. Laboratuarların akreditasyon kurumlarınca akreditasyonunu sağlamak ve akredite laboratuar 
sayısını artırmak, analiz kalitesinin ve laboratuar iĢleyiĢinin geliĢtiğinin göstergesidir. 

7 Akredite olan analiz sayısı (Adet) 1.239 1.420 1.500 

TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyonlar, analizlerin uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği için gereklidir. 
Gıda güvenilirliği yönünden yapılan analizlerin sonuçlarının geçerliliği, yapılan tüm denetimlerin sonucu olarak 
doğru adım atmada, karar almada etkili olacaktır. Bunun için genel olarak akredite analizlerin sayısının artması 
programın doğru iĢlediğinin göstergesidir. 

8 
Su ürünleri iĢleme tesislerinde gerçekleĢen 
denetleme oranı (Yüzde) 

100 100 100 

AB onay numaralı su ürünleri iĢleme tesisleri, AB dıĢı ihracat izni almıĢ su ürünleri iĢleme tesisleri ve iç piyasa 
için çalıĢma izni almıĢ su ürünleri iĢleme tesislerinde 2008 yılında 1.136 adet, 2009 yılında 900 adet denetim 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 ve 2011 yıllarında AB onay numaralı su ürünleri iĢleme tesislerinin her birinin aylık 
dönemler halinde, AB dıĢı ihracat izni almıĢ iĢleme tesislerinin her birinin ve iç piyasa için çalıĢma izni almıĢ her 
tesisin ise yılda iki defa denetlenmesi planlanmıĢtır. 

9 
Su ürünleri satıĢ yerlerinde gerçekleĢen denetleme 
oranı (Oran) 

100 100 100 

Ülkemizde 12 adet su ürünleri toptan ve yaklaĢık 2.900 adet su ürünleri perakende satıĢ yeri bulunmaktadır. 2008 
yılında su ürünleri perakende satıĢ yerlerinde 12.065 denetim, toptan satıĢ yerlerinde ise 84 denetim yapılmıĢtır. 
2009 yılında su ürünleri perakende satıĢ yerlerinde 10.160 adet denetim, su ürünleri toptan satıĢ yerlerinde ise 53 
adet denetim yapılmıĢtır. 2010 yılı ilk dört aylık dönemde su ürünleri perakende satıĢ yerlerinde 3.233 adet 
denetim ile su ürünleri toptan satıĢ yerlerinde 28 adet denetim yapılmıĢtır. 2011 yılında su ürünleri toptan satıĢ 
yerleri ile su ürünleri perakende satıĢ yerlerinin tamamının en az bir kez denetlenmesi planlanmaktadır. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 828.600 700.000 1.528.600 

2 
Gıda ve yem denetim, kontrol, rehberlik ve 
laboratuvar hizmetleri 

24.390.000 0 24.390.000 

GENEL TOPLAM 25.218.600 700.000 25.918.600 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 20. 

GIDA VE YEM ANALĠZ, ARAġTIRMA, KONTROL VE DENETĠM 
HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI  ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ġnsan sağlığını riske sokmayacak Ģekilde yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için gıda güvenliğinin sağlanması 
büyük önem taĢımaktadır. Bu faaliyet kapsamında, gıda ve yem maddelerinin üretiminden tüketimine kadar 
geçirdiği aĢamalarda, insan sağlığı için oluĢabilecek riskler belirlenerek bunlar çözümlenecek, üretim teknikleri ve 
analiz yöntemleri geliĢtirilecektir.  Gıda ve yem konularında yapılacak AR-GE çalıĢmaları ile insanların gıda 
kaynaklı sağlık riskleri minimum düzeye inecektir. Uluslararası kabul görmüĢ analiz yöntemlerinin belirlenip 
modifikasyonuyla gıda ve yem maddelerinin analiz etkinliği artırılacaktır. Bu faaliyet kapsamındaki iĢ ve iĢlemlere 
iliĢkin maliyet unsurlarını laboratuar cihaz, araç ve gereçleri, kimyasal sarf malzemeleri alımları ve personelin 
yurtiçi geçici görev yollukları oluĢturmaktadır. Yapılacak faaliyetler çerçevesinde proje yürütme giderleri piyasa 
fiyatları öngörülerek hesaplanmıĢtır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA  
VE  

GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.100 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 478.500 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
828.600 

B
ü
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e
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ıĢ
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n

a
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 Döner Sermaye 700.000 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 700.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 1.528.600 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 20. 

GIDA VE YEM ANALĠZ, ARAġTIRMA, KONTROL VE DENETĠM 
HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI 
GIDA VE YEM DENETĠM, KONTROL, REHBERLĠK VE LABORATUVAR 
HĠZMETLERĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ,  
17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,  
17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülke genelinde çiftlikten sofraya tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolünün sağlanması ve tüketici haklarının 
korunması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Ülkemizde gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak üzere 
Bakanlığımızca yıllık olarak hazırlanan denetim ve izleme programları, ithalat ve ihracat kontrolleri ile ihbar ve 
Ģikâyetler kapsamında denetim ve kontroller yapılmaktadır. Su ürünlerine yönelik, su ürünleri iĢleme tesisleri ve 
satıĢ yerlerinde denetimler yapılarak sağlıklı ve güvenli su ürünlerinin pazara intikal etmesinin sağlanması amacıyla, 
su ürünleri üretim ve tüketim yerlerine yönelik de benzer iĢ ve iĢlemler yapılmaktadır. 
Gıda ve yem denetim, kontrol, rehberlik ve laboratuar hizmetleri ile ülke genelinde üretilen veya ithalat 
kapsamında ülkeye giren her türlü iĢlenmiĢ, iĢlenmemiĢ gıdaların veya gıda ile temas eden madde ve malzemelerin 
güvenli bir Ģekilde arzını sağlayarak halk sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda laboratuara gelen 
numunelerde gıda güvenliği açıĢından risk ve kalite analizleri yapılmaktadır.   
GerçekleĢtirilen bu iĢ ve iĢlemler;  
— Gıda güvenliğini teminen üretim alanlarında denetim, kontrol ve izleme faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla 
ürün ve su numunesi almak,  
— Ġnsan tüketimine sunulmak üzere su ürünlerinin hijyenik Ģartlarda iĢlenmesini ve satılmasını sağlamak ve ürün 
bazında numune almak, 
— Su ürünleri iĢleme tesislerini ve su ürünleri satıĢ yerlerini denetlemek, 
— Çift kabuklu yumuĢakça üretim alanlarında yapılan izleme çalıĢmaları yapmak, 
— Kurbağa ve kara salyangozu avlak sahalarında yapılan izleme çalıĢmaları yapmak, 
— Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde ağır metal izleme çalıĢmaları yapmak, 
— Su Ürünleri kalıntı izleme çalıĢması yapmaktır. 
 Personel giderleri (harcırah vb.), kullanılacak laboratuar cihaz ve ekipmanlarının temini, alet-ekipman giderleri, 
kimyasal madde alımları, akreditasyon çalıĢmaları ile denetim araçları kira, yakıt, bakım ve onarım giderleri, 
haberleĢme ve ulaĢım giderleri, kırtasiye giderleri, eğitim giderleri,  fiyat araĢtırması neticesinde elde edilen 
değerlerin ortalaması alınarak, elektrik, su vb. giderler göz önünde bulundurularak maliyet hesaplanmıĢtır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

GIDA VE YEM 
DENETĠM, 
KONTROL, 

REHBERLĠK  
VE LABORATUVAR 

HĠZMETLERĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.080.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 9.310.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
24.390.000 

B
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 24.390.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 3.  GÜVENĠLĠR GIDA VE YEM ARZINI SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 21. 
GIDA VE YEM GÜVENĠLĠRLĠĞĠ ALANINDA ULUSLARARASI 
ĠLĠġKĠLERDE UYUM VE ETKĠNLĠĞĠ ARTIRMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
21. 

GIDA VE YEM GÜVENĠLĠRLĠĞĠ ALANINDA ULUSLARARASI 
ĠLĠġKĠLERDE UYUM VE ETKĠNLĠĞĠ ARTIRMAK 

Gıda ve yem güvenilirliği alanında AB Mevzuatına uyum sağlamak ve diğer uluslar arası kurumlarla iĢbirliğini 
artırmak üzere mevzuat uyum çalıĢmaları, eğitim faaliyetlerine katılım ve diğer çalıĢmalar gerçekleĢtirilmekte ve 
güvenilir gıda ve yem arzının sağlanmasında etkinliğin artırılmasına çalıĢılmaktadır.   
AB uyum sürecinde gıda ve yem ile ilgili AB müktesebatının kendi mevzuatımıza taĢınması ve mevzuatımızın 
uyumlaĢtırılması, gıda ve yem güvenilirliği yaklaĢımlarının uluslararası kuruluĢlarla koordineli bir Ģekilde 
geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Gıda ve yem güvenilirliği alanında AB mevzuatına 
uyumlaĢtırılan mevzuat sayısı (Adet) 

23 5 5 

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 12 no’lu Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikaları Faslının, 
―Türkiye’nin Komisyona gıda güvenilirliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası alanındaki ilgili uluslararası standartlar 
ve dünya hayvan sağlığı teĢkilatı tavsiyeleri dahil olmak üzere AB müktesebatının uyumlaĢtırılması, uygulanması ve 
yürütülmesine temel teĢkil edecek detaylı bir stratejiyi sunmasını Ģart koĢan‖ 2 no’lu açılıĢ kriterini karĢılamaya 
yönelik olarak ―Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı AB Müktesebatının Aktarımı, Uygulanması ve 
Yürütülmesine ĠliĢkin Strateji‖ çalıĢması ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal 
Programında yer alan AB mevzuatı için öngörülen uyum takviminin takip edilmesi gerekmektedir. 

2 
Ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla gıda ve yem 
güvenilirliği ile ilgili gerçekleĢtirilen toplantı sayısı 
(Adet) 

5 20 32 

Gıda konusunda 2008 ve 2009 yıllarında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Kodeks Alimentarius 
Komisyonu'nun toplantılarına katılım sağlanmıĢtır. 2010 yılı Mayıs ayı sonu itibarı ile gıda ve yem konusunda 12 
adet toplantı yapılmıĢtır. 2011 yılı sonuna kadar gıda ve yem konusunda 32 adet toplantı yapılması 
hedeflenmektedir. 

3 Yürütülen ortak proje sayısı (Adet) 2 2 1 

Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla yürütülen ortak projeler, gıda ve yem güvenilirliği alanında 
iĢbirliğinin geliĢmesi yanında uyum sürecinin hızlanmasına da katkı sağlayacaktır. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Mevzuat uyumlaĢtırma 25.100 0 25.100 

2 Protokol, iĢbirliği ve koordinasyon 7.859.571 0 7.859.571 

GENEL TOPLAM 7.884.671 0 7.884.671 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 21. 

GIDA VE YEM GÜVENĠLĠRLĠĞĠ ALANINDA ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLERDE 
UYUM VE ETKĠNLĠĞĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI MEVZUAT UYUMLAġTIRMA 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Mevzuat uyumlaĢtırma çalıĢmaları kapsamında amaçlanan, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 12 no’lu fasıl 
çalıĢmalarının ve Türkiye Ulusal Programında yer alan AB mevzuatı için öngörülen uyum takviminin takip 
edilmesidir.  Bu kapsamda mevzuat hazırlık çalıĢmaları yapılmakta olup, AB mevzuatı tercüme iĢlemleri, mevzuat 
hazırlık toplantıları, mevzuat uyum çalıĢmaları kapsamında uluslararası toplantılara katılım gibi aktiviteleri 
içermektedir. Ayrıca, Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağının kanunlaĢmasını müteakip genetiği değiĢtirilmiĢ 
gıdalarla ilgili yönetmelikler hazırlanacaktır. Öncelikli olarak; baĢvuru ve izin, biyogüvenlik kurulu çalıĢma usul ve 
esasları, risk değerlendirme, bilim danıĢma kurulu çalıĢma usul ve esasları, halkın bilgilendirilmesi ve katılımı ile 
izleme ve kontrol konularında mevzuat çalıĢmaları yürütülecektir. Mevzuatın uyumlaĢtırılması ile gıda ve yem 
güvenilirliği alanında AB ve diğer uluslararası yükümlülüklere uyum sağlanacak; böylelikle uygulama birlikteliği 
getirilecektir.  
Bu faaliyette ana maliyet unsurları: tercüme hizmetleri, ulusal ve uluslararası mevzuat hazırlık toplantılarıdır. Bu 
faaliyetin maliyeti, tercümeye gönderilecek mevzuat, gerçekleĢtirilmesi planlanan ulusal toplantı ve katılım 
sağlanması planlanan uluslararası mevzuat hazırlık toplantıları dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. 

 
 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

MEVZUAT 
UYUMLAġTIRMA 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.100 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 25.100 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 25.100 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 21. 

GIDA VE YEM GÜVENĠLĠRLĠĞĠ ALANINDA ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLERDE 
UYUM VE ETKĠNLĠĞĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI PROTOKOL, ĠġBĠRLĠĞĠ VE KOORDĠNASYON 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ KOORDĠNASYON  
                     DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Gıda ve yem konularında uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliğini artırmak amacıyla, TAIEX eğitimleri düzenlenmekte, 
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Kodeks Alimentarius Komisyonu toplantılarına katılım sağlanmaktadır.  Öte 
yandan, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde tarımsal-gıda iĢletmelerinin AB mevzuatına uyum durumunun 
belirlenmesi amacıyla bir sınıflandırma çalıĢması yapılmaktadır. Söz konusu çalıĢma AB gerekliliklerine uygun 
olmayan iĢletmelerin belirlenmesi ve bu iĢletmelerin uyum sağlayacak Ģekilde iyileĢtirilmesine iliĢkin bir planlama 
yapılması amacıyla yürütülmektedir. ĠyileĢtirilecek iĢletmelerin teknik ve finansman ihtiyacının ve bu kapsamda 
iĢletmelere verilecek desteğin belirlenmesi konusunda Bakanlığımıza yol gösterecek nitelikte bir çalıĢma 
kapsamında Dünya Bankası’ndan teknik yardım alınmaktadır. Katılım sağlanan baĢlıca proje faaliyetleri, projenin 
ilgili tarafları ile gerçekleĢtirilecek teknik toplantıların organizasyonu, iĢletme ziyaretleri ve değerlendirme 
çalıĢmalarıdır. Bu faaliyetlerin tümü AB uyum çalıĢmalarını ve uluslararası iliĢkilerde etkinliği artırmayı destekleyici 
nitelikte olup, performans hedefe katkı sağlamaktadır. Bu faaliyet için; TAIEX eğitimleri düzenlenecek, 
uluslararası kuruluĢların toplantılarına katılım sağlanacaktır. AB’nin kuruluĢlarından olan Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi'nin toplantılarına katılmak, uluslararası mevzuatı hazırlayan Kodeks Alimentariıs Komisyonu 
toplantılarına katılmak ve Avrupa Birliği'nin TAIEX eğitimlerinde yer almak; AB ve diğer uluslararası 
yükümlülüklere uyumu sağlamak; iĢbirliği ve koordinasyonu artırmak açısından önem teĢkil etmektedir.  Ayrıca 
üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluĢlardan BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve FAO Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi'ne yıllık üyelik aidatı ve katkı ödemesi yapılmaktadır. Bu faaliyetler uluslararası alanda 
iĢbirliğini geliĢtirmeye ve etkinliği artırmaya katkı sağlamaktadır. Belirtilen faaliyetler çerçevesince, görevlendirilen 
personelin, uluslararası toplantılara katılım masrafı, sosyal güvenlik, kırtasiye ve gerekli donanım giderleri ana 
maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

PROTOKOL, 
ĠġBĠRLĠĞĠ  

VE 
KOORDĠNASYON 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 59.571 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 7.800.000 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
7.859.571 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 7.859.571 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 22 

 

STRATEJĠK AMAÇ 3.  GÜVENĠLĠR GIDA VE YEM ARZINI SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 22. 
GÜVENĠLĠR GIDA BĠLĠNCĠNĠ ARTIRMAK VE OTOKONTROL 
UYGULAMALARINI TEġVĠK ETMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 22. 

GÜVENĠLĠR GIDA BĠLĠNCĠNĠ ARTIRMAK VE OTOKONTROL 
UYGULAMALARINI ETKĠNLEġTĠRMEK 

Gıda ve yem güvenilirliği konusunda tüketici ve üreticilerin bilincini artırma ve otokontrol uygulamalarını 
etkinleĢtirmek amacıyla çeĢitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu amaçla, küçük ve orta ölçekli gıda iĢletmelerinin 
asgari teknik ve hijyenik Ģartlarını geliĢtirmeleri için iyi hijyen uygulama rehberleri hazırlanıp yayımlanmaktadır. 
Yine, AB destekli projeler kapsamında Bakanlığımız personeli ile sektör personelinin güvenilir gıda konusunda 
eğitim almaları sağlanmaktadır.  
Tüketici bilincinin arttırılması amacıyla 2009 yılında güvenilir gıda kampanyası baĢlatılmıĢ olup bu kapsamda 
çeĢitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, tüketicilerin her türlü ihbar, Ģikayet, eleĢtiri, öneri ve 
bilgi edinme taleplerini Bakanlığımıza kolaylıkla ileterek taleplerine en kısa sürede cevap almaları için ―174 Alo 
Gıda Hattı‖ faaliyete geçirilmiĢtir. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Alo Gıda Hattına alınan baĢvuru sayısı (Adet) 20.951 35.000 35.000 

Tüketicilerin her türlü ihbar, Ģikayet, eleĢtiri, bilgi edinme talebi ve önerilerini Bakanlığımıza kolaylıkla iletebilmesi 
ve taleplerinin en kısa zamanda etkin bir Ģekilde yerine getirilebilmesi amacıyla Alo Gıda Hattı kurulmuĢtur. Söz 
konusu hat sayesinde temelde tüketici bilincinin artırılarak gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanmasına katkıda 
bulunulmaktadır. 2009 yılı baĢında faaliyete geçen Alo Gıda Hattı'na yapılan baĢvurular 15 gün içinde 
sonuçlandırılmaktadır. 

2 Yayımlanan hijyen kılavuzu sayısı (Adet) 1 6 4 

Bakanlığımız ve Avrupa Birliği iĢbirliğinde gerçekleĢtirilen "Türkiye'de Gıda Güvenliği Denetim ve Kontrol 
Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi" projesi kapsamında gıda sektörü ile birlikte 24 farklı 
hijyen kılavuzu hazırlanmıĢ olup Bakanlığımızca son değerlendirme yapıldıktan sonra sektör tarafından 
yayımlanması sağlanacaktır. Hijyen kılavuzları, ilgili sektörde üretim yapan iĢletmelere rehber niteliğinde ve 
gönüllülük esasına dayanan dokümanlar olup ilgili sektör temsilcileri tarafından basımı gerçekleĢtirildikten sonra 
iĢletmelere dağıtılacaktır. Bu sayede iĢletmelerin güvenilir gıda üretmesi sağlanacaktır. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Güvenilir gıda bilincini artırma 1.250.000 0 1.250.000 

GENEL TOPLAM 1.250.000 0 1.250.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 22 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 22. 

GÜVENĠLĠR GIDA BĠLĠNCĠNĠ ARTIRMAK VE OTOKONTROL 
UYGULAMALARINI ETKĠNLEġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI GÜVENĠLĠR GIDA BĠLĠNCĠNĠ ARTIRMA 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Gıda ve yem güvenilirliği konusunda tüketici ve üreticilerin bilincini arttırma ve otokontrol uygulamalarını 
etkinleĢtirmek amacıyla bu faaliyet yürütülmektedir.  
Bu kapsamda, küçük ve orta ölçekli gıda iĢletmelerinin asgari teknik ve hijyenik Ģartlarını geliĢtirmeleri için iyi 
hijyen uygulama rehberleri hazırlanıp yayımlanmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız personeli ve sektörün gıda 
güvenilirliğini temine yönelik eğitim almaları sağlanmaktadır. Tüketici bilincinin arttırılması amacıyla güvenilir gıda 
kampanyası baĢlatılmıĢ olup bu kapsamda çeĢitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Tüketicilerin her türlü 
ihbar, Ģikâyet, eleĢtiri, öneri ve bilgi edinme taleplerini Bakanlığımıza kolaylıkla ileterek taleplerini en kısa sürede 
cevap almaları için 174 kısa numaralı Alo Gıda Hattı faaliyete geçirilmiĢtir. Bu faaliyet, üretici ve tüketicinin gıda 
güvenilirliği bilincini kazanması ve otokontrol sisteminin etkin bir Ģekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır.  
Ana maliyet unsurları; Alo Gıda Hattı iĢletimi için hizmet alımı, reklâm, broĢür, afiĢ vb. bilgilendirme 
dokümanları olup söz konusu hizmet alımı ve dokümanların hazırlanması ve basımı çalıĢmaları dikkate alınarak 
faaliyetin maliyeti hesaplanmıĢtır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

GÜVENĠLĠR GIDA 
BĠLĠNCĠNĠ 
ARTIRMA 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.250.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 1.250.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 1.250.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

PERFORMANS HEDEFĠ - 23 

 

STRATEJĠK AMAÇ 3.  GÜVENĠLĠR GIDA VE YEM ARZINI SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 23. 
TĠCARETE KONU OLAN TARIMSAL ÜRÜNLERDE KONTROL VE 
KARANTĠNA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 23. 

TĠCARETE KONU OLAN TARIMSAL ÜRÜNLERDE KONTROL VE 
KARANTĠNA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

Gümrüklü alan içerisinde Bakanlığımız adına yer tahsisinin sağlanması halinde 2011 yılı sonuna kadar 2 adet 
Veteriner Sınır Kontrol Noktası için yer tespitlerinin yapılarak inĢaatlarına baĢlanması amacıyla gerekli 
hazırlıkların yapılması ile mevcut veteriner sınır kontrol noktalarının alt yapılarının iyileĢtirilmesi 
hedeflenmektedir. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Zirai Karantina ithalat kontrollerinde oluĢturulan 
ihtisas kapısı sayısı (Adet) 

- 15 3 

Zirai karantina ithalat kontrollerinde ihtisas kapısı oluĢturmanın amacı; oluĢturulan kapıdan sadece belli ürünlerin 
ithal edilmesiyle üründeki hastalık ve zararlıların teĢhisi konusunda ihtisaslaĢmıĢ inspektör istihdam edilerek etkin 
denetim sağlamaktır. Uygulamanın ilk kez 2010 yılında uygulanması ile 2010 yılında orman ürünleri için 15 adet 
ihtisas kapısı oluĢturulması planlanmaktadır. 2011 yılında ise patates için 3 ihtisas kapısı oluĢturulması 
hedeflenmiĢtir. 

2 
Ülkemizde varlığı bilinmeyen zirai karantina 
organizma sayısı (Adet) 

211 212 212 

Türkiye 'de varlığı bilinmeyen ve ithale mani teĢkil eden organizma sayısını ifade eder. Bu sayının azalmaması 
Türkiye de varlığı bilinmeyen organizmaların Ülkemize bulaĢmadığının ve dolayısıyla zirai karantina hizmetlerinin 
etkinliğinin göstergesidir. Bölgemizde hızla yayılan yeni organizmaların tespiti ile birlikte ülkemizde de bu 
zararlılara ait zararlı risk analizleri yapılmıĢtır. Bu organizmaların Ülkemizde varlığı bilinmediğinden; 2010 yılı 
Mayıs ayı sonu itibarı ile varlığı bilinmeyen zirai karantina organizma sayısı 212’dir.  2011 yılında da bu sayının 
azalmaması hedeflenmiĢtir. 

3 
Toplam Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısı 
(Adet) 

6 6 6 

AB'ye uyum çerçevesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat,  transit geçiĢleri ve geri ithalat 
prosedürlerinin uygulanması ile söz konusu ürünlerin yurda giriĢ kapılarında sağlık yönünden gerekli 
kontrollerinin yapılması, ülke genelinde hayvan ve hayvansal ürünlerin sadece bu kapılardan ithalatına izin 
verilmesi ve uygulamalarda bir örnekliğin sağlanması, AB'ye tam üyeliğin gerçekleĢmesi halinde AB giriĢ kapıları 
statüsü alması için mevcut 6 adet olan Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısının artırılması amacıyla 2011 yılı 
sonuna kadar 2 adet (kara, havaalanı veya liman ) Sınır Kontrol Noktası kurulması için yer tespiti, projelendirme 
ve inĢaatlarına baĢlanması için gerekli hazırlıkların yapılması ve mevcut olanların alt yapılarının iyileĢtirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 
 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Karantina hizmetleri 20.000.000 0 20.000.000 

GENEL TOPLAM 20.000.000 0 20.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

PERFORMANS HEDEFĠ - 23 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 23. 

TĠCARETE KONU OLAN TARIMSAL ÜRÜNLERDE KONTROL VE 
KARANTĠNA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI KARANTĠNA HĠZMETLERĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ticarete konu olan tarımsal ürünlerde kontrol ve karantina hizmetlerinin etkinliğinin artması, baĢka ülkelerdeki 
bitki hastalık ve zararlılarının Ülkemize bulaĢmasını önlemekte ve Ülkemizin belli bölgelerinde var olan tehlike arz 
eden karantinaya tabi zararlı organizmaların temiz bölgeye bulaĢmasını engellemektedir.  
Bu faaliyet için ana iĢler, ithalat ve ihracat kontrolleri, hastalık tespiti, sınırlandırılması ve değerlendirilmesi 
amacıyla kontroller, kontrollerde görev alacak inspektör ve teknik elemanların yetiĢtirilmesi amacıyla yapılan 
eğitimlerdir. 
Karantina hizmetleri ile bitkisel ürün ithalat ve ihracatında ihtisas kontrol kapılarında, kontroller yapılarak 
Ülkemize karantinaya tabi organizmaların bulaĢması, hastalık ve zararlıların yayılımı önlenecektir. 
Bu faaliyetler için ana maliyet unsurları; personel eğitim giderleri, toplantı ve kontrol giderleri, personel yollukları, 
akaryakıt ve bakım onarım giderleridir. Maliyet için; önceki yıllarda yapılan kontrol sayısı, eğitim sayısı baz alınarak 
yaklaĢık bir değer bulunmuĢtur. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

KARANTĠNA 
HĠZMETLERĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 20.000.000 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 20.000.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 20.000.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 24 
 

STRATEJĠK AMAÇ 4.  
BĠTKĠ VE HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARINI ERADĠKE ETMEK, 
ÜRÜN KAYIPLARINI ÖNLEMEK VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK 

STRATEJĠK HEDEF 24. 
HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE 
HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 24. 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE 
HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliĢtirerek verimliliği artırmak, hayvan sağlığını korumak, 
hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz karakterdeki hastalıkları kontrol altına almak ve güvenilir hayvansal 
gıda üretimini sağlamak hedeflenmiĢtir. Bu hedefe ulaĢabilmek için; personel eğitimi, bulaĢıcı hastalıklara karĢı 
programlı aĢılama uygulamaları, sağlık taramaları yapılması, ari iĢletmeler oluĢturulması çalıĢmaları 
yürütülmektedir. Ayrıca "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi", AB destekli "Türkiye’de Kuduz 
Hastalığının Kontrolü Projesi", "Türkiye’de ġap Hastalığının Kontrolü Projesi", "Koyun ve Keçilerin 
Küpelenmesi ve AĢılanması Projesi" ve Dünya Bankası katkılı "KuĢ Gribi ve Ġnsanlar arası Salgına Hazırlık ve 
Mücadele Projesi"  yürütülmektedir. Veteriner ilaçlarının üretim izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması ve 
kontrollerinin yapılarak, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerinin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 
Koyun ve keçi türü hayvanlar için kayıt ve kimlik sisteminin kurulması iĢlemi AB projesi kapsamında 2010 yılında 
baĢlatılacaktır. Hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin mücadelenin sağlanabilmesi amacıyla hastalıkların 
yaygınlıklarının belirlenmesi, teĢhis metodları, hayvan aĢıları, serum ve biyolojik madde üretiminin geliĢtirilmesi 
amacıyla araĢtırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. 
- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı (Sayı) 5 7 5 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini belirlemek için hastalıkların yaygınlıkları, biyolojileri ve 
diğer epidemiyolojilik verilerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda sığırlarda solunum sistemi 
hastalıkları kompleksinin klinik, hematolojik, akut faz proteinleri ve virolojik yönden araĢtırılması, Ġç Anadolu ve 
Akdeniz Bölgesinde kenelerden Borrelia ve Ehrlichia türlerinin teĢhisi, sığırlarda Neospora caninum’un 
yaygınlığının belirlenmesi, Türkiye’de yeni doğan buzağı ishallerinde bovine rotavirüslerin izolasyonu ve 
genotiplendirilmesi, ishalli kuzu ve oğlaklardan izole edilen Escherichia coli suĢlarının identifikasyonu, 
karakterizasyonu ve moleküler epidemiyolojileri, ana arı yetiĢtirme kolonilerinde önemli arı hastalıklarının 
araĢtırılması, çipura ve levrek iĢletmelerinde viral ve paraziter hastalıkların yayılıĢları araĢtırılacaktır. 

2 Yeni geliĢtirilen teĢhis metodu sayısı (Sayı) 2 3 3 

Hayvan hastalıklarının erken ve doğru teĢhisini sağlayacak ileri teĢhis metotlarının geliĢtirilmesi yapılacak ve bu 
metotların araĢtırma enstitülerinde kullanılabilirliği sağlanacaktır. Bu amaçla moleküler biyolojik teknikler, 
Multiplex-PCR, Pulsed-Field Jel Elektroforesis (PFGE) tekniği ve Reverse Line Blotting test tekniği konusunda 
araĢtırmalar yürütülecektir. 

3 
Yeni geliĢtirilen hayvan aĢıları ve biyolojik madde 
sayısı (Adet) 

1 2 4 

Hayvan hastalıklarına karĢı aĢı, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliĢtirme, yeni ürün elde etme ve 
kontrol tekniklerinin geliĢtirilmesi yönünde araĢtırmalar yapılacaktır. 

4 Programlı büyükbaĢ Ģap aĢılama oranı (Yüzde) 86 85 85 

Bilimsel verilere göre aĢılama sonrası bir populasyonda bağıĢıklıktan söz edilebilmesi için populasyondaki mevcut 
hayvan varlığının en az %70'inin aĢılanması gerekmektedir. ġap hastalığının endemik olarak seyretmesi ve komĢu 
ülkelerde sıklıkla hastalık çıkıĢları tespit edildiğinden Ģap hastalığına karĢı aĢılama oranı en az %85 olarak 
belirlenmiĢtir. 

5 
Programlı kedi-köpek kuduz aĢılaması gerçekleĢme 
oranı (Yüzde) 

89 85 85 

Her yıl birçok ilimizde köpek kuduzu vakaları nedeniyle birçok vatandaĢımız hayatını kaybetmektedir. Kuduz 
hastalığının endemik olarak seyretmesi ve halk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle kuduz hastalığına karĢı aĢılama 
oranı en az %85 olarak belirlenmiĢtir. 
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6 
Programlı brusella aĢılaması gerçekleĢme oranı 
(Yüzde) 

51 85 85 

Brusella genç aĢısı ile 3–6 aylık diĢi sığır, diĢi-erkek kuzu ve oğlaklar aĢılanmakta ve ömür boyuna yakın bir 
bağıĢıklık oluĢmaktadır. Ülkemizde endemik olarak görülen bruselloz hastalığı hem hayvan varlığımızı hem de 
zoonoz bir hastalık olması nedeniyle halk sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle hastalığa karĢı en kolay ve etkin 
çözüm yolu olduğu için her ilimizde mevcut büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvan varlığı aĢılama programına 
alınmaktadır. Bakanlığımızca aĢılama programına alınan hayvanların en az %85'inin aĢılanması hedeflenmektedir. 

7 
Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleĢme 
oranı (Yüzde) 

282 100 100 

Bütün hastalıklara karĢı etkin mücadele yöntemlerinden birisi erken teĢhistir. Bu nedenle Bakanlığımız sağlık 
personeli tarafından bütün hayvancılık iĢletmelerinde klinik kontroller yapılmakta ve Ģüpheli durumlarda marazi 
madde alınarak Bölge Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitülerine gönderilmektedir. Bu nedenle her yıl tüm 
hayvan varlığını kapsayacak Ģekilde sağlık tarama programı oluĢturulmaktadır. 

8 Toplam hastalıktan ari iĢletme sayısı (Adet) 159 350 350 

Yapılan kontroller sonucunda, hayvan sağlığı ve halk sağlığı için çok önemli zoonozlardan olan sığır tüberkülozu 
ve sığır brusellozu hastalıklarından ari olan iĢletmeler sertifikalandırılmaktadır. Bu hastalıklarla mücadele özellikle 
kaliteli ve sağlıklı süt temini için çok önemlidir. Yapılan teĢvik ve tedbirlerle bu hastalıklardan ari iĢletmelerin 
sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

9 
Veteriner ilaç analiz sayısının ruhsatlı ilaç sayısına 
oranı (Yüzde) 

2 5 10 

Piyasa kontrollerinde,  ruhsatlı veteriner ilaçlarının ruhsata esas özelliklerinden sapma olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla piyasadan numune alınarak analizleri yapılmaktadır.  Piyasada toplam 1000 civarında ruhsatlı 
veteriner ilacı bulunmaktadır. 

10 
Kontrol edilen veteriner ilaç üretim yerinin toplam 
üretim tesisi sayısına oranı (Yüzde) 

8 10 20 

Ülkemizde faaliyet gösteren toplam 50 adet veteriner ilaç üretim tesisinin Bakanlığımızca verilen iĢletme 
izinlerine uygun üretim yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 

11 
Küpelenen küçükbaĢ hayvan sayısının toplam 
küçükbaĢ hayvan sayısına oranı (Yüzde) 

- 70 70 

Toplam koyun ve keçi varlığının asgari %70'i küpelenecektir. Böylece kimliklendirilerek kayıt altına alınacak ve 
hastalıkların ve hayvanların izlenebilirliği sağlanacaktır. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 809.200 5.270.000 6.079.200 

2 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 82.048.000 45.507.000 127.555.000 

3 
Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, kontrolü ve 
eğitim 

525.000 0 525.000 

4 Hayvanların kayıt altına alınması 50.000 0 50.000 

GENEL TOPLAM 83.432.200 50.777.000 134.209.200 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 24. 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ  

Kuduz ve Ģap hastalıklarının kontrolü,  kuĢ gribi, koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aĢılanması gibi mücadele 
faaliyetleri kapsamında bulaĢıcı hastalıklara karĢı  (Ģap, kuduz, brusella, Ģarbon, koyun-keçi çiçek, koyun-keçi 
vebası) programlı aĢılama uygulamaları, sağlık taramaları yapılması, ari iĢletmeler oluĢturma çalıĢmaları, personel 
eğitimleri, veteriner kontrol ve araĢtırma enstitüsü müdürlüklerinin altyapılarının iyileĢtirilmesi için bu faaliyet 
yapılacaktır. 
Ülke genelinde yaklaĢık 11 milyon sığır ve 25 milyon koyun-keçinin Ģap ve koyun-keçi vebasına karĢı aĢılanması 
için gerekli aĢı, kuĢ gribi ile mücadelede ve Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü laboratuarlarının 
BSL(Biyogüvenlik seviyesi)–2 seviyesine yükseltilmesi için gerekli olan mal, malzeme ve ekipmanların alınması, 
mamul mal alımları, menkul ve gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri, 
yolluk giderleri ana maliyet unsurlarıdır. 
Maliyetler, taĢra birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda, fiyat araĢtırması neticesinde elde edilen değerlerin 
ortalaması alınarak, harcırahlar ise önceki yıllarda bu konuda ayrılan miktarın yıllık enflasyon baz alınarak 
artırılması ile hesaplanmıĢtır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA  
VE  

GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 59.200 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 750.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
809.200 
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 Döner Sermaye 5.250.000 

Diğer Yurt Ġçi 20.000 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 5.270.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 6.079.200 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 24. 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Kuduz ve Ģap hastalıklarının kontrolü,  kuĢ gribi, koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aĢılanması gibi mücadele 
faaliyetleri kapsamında bulaĢıcı hastalıklara karĢı (Ģap, kuduz, brusella, Ģarbon, koyun-keçi çiçek, koyun-keçi 
vebası) programlı aĢılama uygulamaları, sağlık taramaları yapılması, ari iĢletmeler oluĢturma çalıĢmaları, personel 
eğitimleri, veteriner kontrol ve araĢtırma enstitüsü müdürlüklerinin altyapılarının iyileĢtirilmesi bu faaliyet 
kapsamında gerçekleĢtirilecektir. 
Ülke genelinde yaklaĢık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyun-keçinin Ģap ve koyun-keçi vebasına karĢı aĢılanması 
için gerekli aĢı, kuĢ gribi ile mücadelede ve Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü laboratuarlarının 
BSL(Biyogüvenlik seviyesi)–2 seviyesine yükseltilmesi için gerekli olan mal, malzeme ve ekipmanların alınması, 
mamul mal alımları, menkul ve gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri, 
yolluk giderleri ana maliyet unsurlarıdır. 
Maliyetler, taĢra birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda, fiyat araĢtırması neticesinde elde edilen değerlerin 
ortalaması alınarak, harcırahlar ise önceki yıllarda bu konuda ayrılan miktarın yıllık enflasyon baz alınarak 
artırılması ile hesaplanmıĢtır. 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

HAYVAN 
HASTALIK  

VE  
ZARARLILARI ĠLE 

MÜCADELE 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 36.000.000 

06 Sermaye Giderleri 46.048.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
82.048.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  45.507.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 45.507.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 127.555.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 24. 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI 
VETERĠNER ĠLAÇLARININ RUHSATLANDIRILMASI, KONTROLÜ VE 
EĞĠTĠM 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Ġnsan ve hayvan sağlığını doğrudan etkileyen veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması ve kontrolünde etkinliği 
sağlamak, bu iĢlemleri yürütecek personelin eğitimini temin etmek önem arz etmektedir. 
Piyasada satılan veteriner ilaçlarından düzenli olarak numunelerin ve ilaç üretim tesislerinin kalite kontrolleri 
düzenli olarak yapılacak, veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması ve kontrolleri gibi iĢlemlerde görev alacak 
personelin, ilgilendiği konularla ilgili eğitim alarak görevleri daha etkin biçimde yürütmesi sağlanacaktır. 
Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması ve kontrolü iĢlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi sayesinde; 
ilaçlardan beklenen etkinin garanti altına alınması, zaman ve para kaybının önlenmesi, ilaç kalıntılarının insanlar 
üzerindeki etkilerinden kaynaklanan problemlerin en aza indirilmesine katkı sağlanabilecektir. 
Maliyet unsurları; veteriner ilaçlarının kalite kontrolü için gerekli olan hizmet binası yapımı, laboratuar cihazları ve 
kimyasal madde alımları, personelin eğitimi giderleri ile denetim faaliyetleri giderleridir. Ana maliyet unsurları  
yaklaĢık piyasa değerleri baz alınarak hesaplanmıĢtır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

VETERĠNER 
ĠLAÇLARININ 

RUHSATLANDIRILMASI, 
KONTROLÜ VE EĞĠTĠM 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 525.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 525.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 525.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 24. 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemizdeki tüm küçükbaĢ hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınacak, hastalıkların ve hayvanların 
izlenebilirliği sağlanacaktır.  
Faaliyet kapsamında, taĢra teĢkilatında görevli personel tarafından bu küpeler hayvanların her iki kulağına da 
uygulanacaktır.  Hayvan hastalık ve zararları ile etkin bir Ģekilde mücadele etmek için hayvanların kayıt altına 
alınmıĢ ve izlenebilirliğin sağlanmıĢ olması büyük önem arz etmektedir. Kayıt bilgilerinden yola çıkılarak 
hayvanların aĢılama, hareket ve hastalık geçmiĢi gibi bilgilere ulaĢılabilmektedir. Ana maliyet unsurları küpe ve 
küpe uygulamalarıdır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

HAYVANLARIN 
KAYIT ALTINA 

ALINMASI 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 50.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 50.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 50.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 4.  
BĠTKĠ VE HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARINI ERADĠKE ETMEK, 
ÜRÜN KAYIPLARINI ÖNLEMEK VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK 

STRATEJĠK HEDEF 25. 
BĠTKĠ HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 25. 

BĠTKĠ HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE 
HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

Bakanlığımızca bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri kapsamında entegre mücadele, biyolojik 
mücadele, yönetimli çiftçi mücadelesi, tahmin ve erken uyarı sistemleri gibi metodlar etkin olarak 
kullanılmaktadır. Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin üretim izinlerinin verilmesi, 
ruhsatlandırılması ve kontrollerinin yapılarak, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerinin geliĢtirilmesi 
hedeflenmektedir. ―Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve Ġzlenmesi Hakkında 
Yönetmelik‖ kapsamında; tarladan sofraya güvenilir ürün ulaĢtırılması amacıyla Ülkemizde yapılan bitkisel üretim 
faaliyetlerinde, üreticilerimizin yetiĢtirdikleri ürünlerde kullandıkları kimyasalların kayıt altına alınması ve 
izlenebilirliğinin sağlanması çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede etkinliği artırmak 
üzere sektörün ihtiyaç duyduğu tüm konularda araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri de uygulanmaya devam 
edilecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 GeliĢtirilen tahmin uyarı modeli sayısı (Sayı) 1 1 1 

Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlara karĢı mücadele zamanının doğru tespit edilmesine yönelik tahmin 
uyarı modelleri geliĢtirilecektir. Bu modellerin geliĢtirilmesi ile fenolojiye yönelik olarak yapılan mücadele sayıları 
azaltılmıĢ olacak, insan ve çevre sağlığı korunacak, ekonomiye katkı sağlanacaktır. 

2 
Ġlaç alet ve toksikoloji ile ilgili geliĢtirilen metod 
sayısı (Sayı) 

1 1 1 

Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik yeni pestisit ve pestisit uygulama tekniklerinin geliĢtirilmesi ve pestisit 
kalıntılarının belirlenmesine yönelik yeni teknik ve metotların ülkesel olarak uygulanabilirliği ile ilgili araĢtırma 
çalıĢmaları yürütmek ve pestisitlerin kullanımının neden olduğu hastalık ve zararlılarda duyarlılık azalıĢlarına 
yönelik olarak araĢtırmalar yapmak, pestisitlerin ekotoksikolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik araĢtırma 
çalıĢmaları yürütmek hedeflenmektedir. 

3 
Bitki hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan 
entegre mücadelede geliĢtirilen metot sayısı (Sayı) 

15 25 20 

Ülkemiz için ihtiyaç duyulan bitkisel ürünlerde entegre mücadele metotlarının geliĢtirilmesi ve üreticiler tarafından 
uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla ar-ge çalıĢmalarını yürütmek hedeflenmektedir. 

4 
Entegre ve biyolojik mücadele yapılan alanın 
üretim alanına oranı (Yüzde) 

19 31 31 

16 üründe yürütülen Entegre Mücadele çalıĢmaları 2009 yılında bu ürünlerin üretiminin yapıldığı toplam 
90.588.000 dekar alanın 1.972.871 dekarında doğrudan çalıĢılmaktadır. Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) anlayıĢı ile 
yürütülen süne mücadelesinde, mücadele yapılan alanların da dahil edilmesi ve zirai yayım yoluyla çevre 
iĢletmelerin % 20'sinin de örnek almasıyla birlikte 17.395.507 dekar alanda Entegre ve Biyolojik mücadele 
yürütülmektedir. Entegre ve Biyolojik Mücadele yapılan alanların 2010–2011 yılında %31'e çıkarılması 
hedeflenmektedir. 2009 yılında 306.000 dekar olarak gerçekleĢen süne mücadelesinde biyolojik mücadele alanının 
2010 yılında 310.000 dekara 2011 yılında ise 410.000 dekar alana çıkarılması planlanmaktadır. Turunçgil Unlu 
Bitine karĢı 100.000 dekar alanda (2 milyon ağaçta) biyolojik mücadele yapılmaktadır. 

5 
Bitki koruma ürünü (BKÜ) uygulama kayıtlarını 
tutan çiftçilerin oranı (Yüzde) 

4,72 6,44 8,59 

2009 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı bitkisel üretim yapan çiftçi sayısı 2.328.731 adettir. Bunlardan %4,72'si 
bitki koruma ürünü uygulamalarını kayıt altına almıĢ olup, 254.556 adet Üretici Kayıt Defteri (ÜKD) çiftçilere 
verilmiĢ ve 110.000 çiftçi bitki koruma ürünü uygulamalarını kayıt etmiĢtir. 2010 yılında 150.000 çiftçinin bitki 
koruma ürünü uygulamalarını kayıt edeceği varsayımıyla bu oranın %6,44'e ulaĢması tahmin edilmektedir. 2011 
yılında ise 250.000 çiftçinin Bitki Koruma Ürünü uygulamalarını kayıt etmesi ve bu oranın ÇKS'de kayıtlı çiftçilere 
oranının %8,59 olması planlanmaktadır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

6 Süne emgi oranı (Yüzde) 2 2 2 

Buğdayda yürütülen süne mücadelesinde hedef, süne emgi oranını teknik kabul edilebilir seviye içerisinde bulunan 
%2'nin altında tutmaktır. 

7 
Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) analiz sayısının 
ruhsatlı BKÜ sayısına oranı (Yüzde) 

15 20 25 

Piyasada bulunan 2010 Mayıs sonu itibarı ile 2.300 civarında ruhsatlı bitki koruma ürününün (BKÜ) ruhsata esas 
özelliklerinden sapma olup olmadığını tespit etmek amacıyla numuneler alınarak analizler yapılacaktır. 

8 
Kontrol amaçlı yapılan deney sayısının satıĢa 
sunulan ruhsatlı zirai mücadele alet ve makine 
sayısına oranı (Yüzde) 

- - 5 

Piyasada bulunan 2010 Mayıs sonu itibarı ile 701 civarında ruhsatlı zirai mücadele alet ve makinesinin ruhsata esas 
özelliklerinden sapma olup olmadığını tespit etmek amacıyla deneyler yapılacaktır. Uygulamanın 2011 yılında 
baĢlatılması hedeflenmektedir. 

9 
ĠĢletme ve bayi denetim sayısının toplam iĢletme 
ve bayi sayısına oranı (Yüzde)  

60 70 75 

Bitki koruma ürünü (BKÜ) üretim tesislerinde (iĢletme) Bakanlığımızca verilen iĢletme izinlerine uygun üretim 
yapılıp yapılmadığı ve satıĢ yerlerinin (bayi ve toptancı) mevzuata uygun satıĢ yapıp yapmadıkları kontrol 
edilecektir. Ülkemizde 66 adet iĢletme ve 5.793 adet bayi-toptancı olmak üzere toplam 5.859 adet üretim ve satıĢ 
yeri vardır. 

10 
Zirai mücadele alet ve makineleri iĢletme ve bayi 
denetim sayısının toplam iĢletme ve bayi sayısına 
oranı 

55 60 70 

Zirai mücadele alet ve makineleri imalathanelerinde (iĢletme) Bakanlığımızca verilen ruhsatnamelere uygun üretim 
yapılıp yapılmadığı ve satıĢ yerlerinin (bayi) mevzuata uygun satıĢ yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 
Ülkemizde, 144 iĢletme ve 4010 bayi olmak üzere toplam 4154 adet üretim ve satıĢ yeri vardır. 

11 
Bitki Pasaport Sistemi için kayıt altına alınan ürün 
sayısı (Sayı) 

- 6 6 

Bitki Pasaport Sisteminde kayıt altına alınan ürün sayısı arttıkça bitki pasaportuna tabi bitki ve bitkisel ürünlerden 
kaynaklanan hastalık ve zararlıların takibi, kontrolü yerinde ve zamanında yapılabilecektir. 2011 yılında, 81 ilde 
kayısı, Ģeftali, viĢne, kiraz, elma ve armut olmak üzere 6 üründe üretim ve çoğaltım materyalleri, üretici, ithalatçı, 
ihracatçı ve ticaretini yapanların tamamı kayıt altına alınarak Bitki Pasaport Sistemi'ne geçilmesi hedeflenmektedir. 
 

 
 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 1.159.000 390.000 1.549.000 

2 Bitki koruma hizmetleri 14.450.000 0 14.450.000 

GENEL TOPLAM 15.609.000 390.000 15.999.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 25. 

BĠTKĠ HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Ülkemizde kültür bitkilerine zarar yapan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede insan ve çevre sağlığını 
dikkate alarak kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metot ve yöntemlerini araĢtırmak, geliĢtirmek ve 
uygulamaya aktarmak amacı ile bu faaliyet yapılmaktadır. Bu kapsamda, kültür bitkilerine zararlı organizmaların 
zarar düzeyi ve teĢhisini yapmak amacıyla arazi ve kurulan denemelerde sürvey, inceleme ve tetkiklerden elde 
edilen bulguların değerlendirilmesi amacı ile laboratuar çalıĢmaları yapılmaktadır.  
Bu faaliyette belirtilen ana unsurların maliyeti; teknik personelin arazide çalıĢtığı süre dikkate alınarak arazi 
tazminatı, yolluk ve konaklama giderleri, arazi çalıĢmalarında kullanılan araçların yaptıkları km. dikkate alınarak 
yakıt, tamirat, kiralama giderleri, yine arazi çalıĢmalarında kullanılan alet-ekipman giderleri; laboratuar 
çalıĢmalarında kullanılan alet-ekipman, cihazlar ve gereçler, elektrik, yakacak, bina onarımı, haberleĢme, kağıt ve 
kağıt ürünleri ile kimyevi ve hammadde miktarlarının piyasa fiyatları dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. 

 
 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA  
VE  

GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 325.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 834.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
1.159.000 

B
ü

tç
e
 D

ıĢ
ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner Sermaye 350.000 

Diğer Yurt Ġçi 40.000 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 390.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 1.549.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 25. 

BĠTKĠ HASTALIK VE ZARARLILARI ĠLE MÜCADELE HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI BĠTKĠ KORUMA HĠZMETLERĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.31.00 - KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Bitki koruma hizmetleri kapsamında 81 ilde kayısı, Ģeftali, viĢne, kiraz, elma ve armut olmak üzere 6 üründe 
üretim ve çoğaltım materyalleri, üretici, ithalatçı, ihracatçı ve ticaretini yapanların tamamının kayıt altına alınacağı 
bitki pasaport sistemine geçilecektir. Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü ile Ülkemizde 266 milyon dekar ekili 
alanın % 50’sinde, 370 milyon ağacın % 59’unda ve 2,6 milyon ton tohum ve üründe bitki sağlığı uygulamalarının 
ve kontrolünün yapılması, iç ve dıĢ karantina tedbirlerinin alınması ve uygulanması ve ayrıca Türkiye Bitki Sağlığı 
Sektörünün AB normlarına uyum sağlaması amaçlanmaktadır.  
Bu faaliyet ile yapılacak ana iĢ ve iĢlemler; 
— Yazılım programı hazırlanması, gerekli donanımın alınması sonrası kayıt altına alma iĢlemi baĢlatılacaktır.  
—Kayıt altına alınan yerlerle ilgili teknik elemanlarca kontroller yapılacaktır.  
—Sistemin tanıtımı ve uygulaması için teknik elemanlara ve üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
yapılacaktır.  
— 900.000 adet ağaçta ve 1.000.000 dekar alanda entegre mücadele çalıĢmaları planlanmaktadır. 
— Elmada 16.000.000 adet ağaçta, Bağda 1.500.000 dekar alanda ve sebzede 60.000 dekar alanda, Tahmin ve 
Erken Uyarı ÇalıĢmaları yapılacaktır. 
 — 135.000.000 dekar alanda, 225.000.000 adet ağaçta, 6.000.000 adet fidanda ve 2.000.000 ton tohum ve üründe 
Yönetimli Çiftçi Mücadelesi uygulanacaktır. 
— 200.000 dekar alanda Çekirge mücadelesi yürütülmesi hedeflenmektedir. 
—Süne mücadelesinde 15.000.000 adet yumurta parazitoiti (Trissolcus spp.) üretilerek mücadele yürütülen 
illerimize salımı ve ağaçlandırma çalıĢmaları kapsamında ise 1.600.000 adet fidan dikimi planlanmaktadır. 
—Ayrıca Ülke genelinde ―Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve Ġzlenebilirliği‖ 
çalıĢmaları yürütülecek; ülke içerisindeki bitki sağlığı karantinası yönünden tedbirlerin alınması ve uyulması, 
tehlikeli hastalık ve zararlıların görüldüğü yerde sınırlandırılması çalıĢmaları yapılacaktır. Türkiye’nin bitki sağlık 
sektörünü AB’ye katılıma hazırlamak amacıyla, Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin kaydının sağlanması ve 
söz konusu bitkisel ürünlerin bütün AB üye devletlerinde aynı olan bitki sağlığı ve kalite düzenlemelerine uyumlu 
olması sağlanacaktır. 
Bitki Koruma Hizmetleri Faaliyeti ile fidanlar, üretim ve çoğaltım materyallerinin ülke içi dolaĢımı kontrollü ve 
belgeyle yapılacağından; kontroller hastalık ve zararlı yayılımını önleyecek ve bitki hastalık ve zararlıları ile etkin 
mücadele etmemize yardımcı olacaktır. Bu Faaliyet ile sağlıklı ürün elde edilmesi sağlanacaktır 
Bu konularda yapılacak, toplantı, eğitim ve incelemelere giden personelin harcırahlarının ödenmesi, denetim, 
kontrol ve izleme yapacak elemanları taĢıyan taĢıtların akaryakıt-yağ ve bakım onarım giderlerinin karĢılanması, 
yazılım programı ve donanım, denetim elemanlarının harcırahlarının ödenmesi yapılacak olup harcırahlar 
haricinde maliyetler, fiyat araĢtırması neticesinde elde edilen değerlerin ortalaması alınarak, harcırahlar ise önceki 
yıllarda bu konuda ayrılan miktarın yıllık enflasyon baz alınarak artırılması ile hesaplanmıĢtır.  
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FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

BĠTKĠ KORUMA 
HĠZMETLERĠ 

 
 
 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 1.500.000 

06 Sermaye Giderleri 12.950.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 14.450.000 

B
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a
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 14.450.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 5.    

KIRSAL ALANDA TARIMSAL ALTYAPI HĠZMETLERĠNĠ, ĠNSAN 
KAYNAKLARINI VE ÖRGÜTLENME DÜZEYĠNĠ GELĠġTĠRMEK, PAZAR 
ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK, KIRSAL NÜFUSUN GELĠRĠNĠ 
ÇEġĠTLENDĠRMEK, YEREL KALKINMA KAPASĠTESĠNĠ VE YAġAM 
KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK 

STRATEJĠK HEDEF 
28. 

TARIMSAL SANAYĠ VE ÜRETĠMDE YENĠ TEKNĠK VE TEKNOLOJĠLERĠ 
ARAġTIRMAK, GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 26. 

TARIMSAL SANAYĠ VE ÜRETĠMDE YENĠ TEKNĠK VE 
TEKNOLOJĠLERĠ ARAġTIRMAK, GELĠġTĠRMEK VE 
YAYGINLAġTIRMAK 

Katılımcılık, sahiplenme ve iĢbirliği bilincini kırsal kalkınma faaliyetlerinin uygulayıcısı ve yararlanıcısı olan 
aktörler arasında geliĢtirmek ve yerel halkın sorun çözme kapasitesini geliĢtirmek hedeflenmektedir. Su 
ürünleri sektörünün gelir düzeyini artırmak amacı ile oluĢturulacak politikaları belirlemek üzere su ürünleri 
sektöründeki sosyo-ekonomik altyapısının belirlenmesi hedeflenmiĢtir.  
Tarımda yeni teknolojilerin üreticiler tarafından benimsenmesinde etkili olan sosyo-ekonomik faktörler, 
tarımsal alt yapı hizmetlerinin etkin kullanımını etkileyen fiziksel, sosyo ekonomik ve örgütsel faktörlerin 
irdelenmesi, farklı toprak iĢleme ve ekim yöntemlerinin ekonomik ve teknik yönden karĢılaĢtırılması, tarım alet 
ve makinelerinin kullanım etkinliğinin belirlenmesi, ortak makine kullanım sistemlerinin uygulanabilirliği, tarım 
iĢletmelerinde ürün desenine uygun mekanizasyon sistemlerinin belirlenmesi, hassas tarımda mekanizasyon, 
bitkisel üretimde bitki-verim fonksiyonları, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinde destekleme 
politikalarının etkisi ile ilgili araĢtırmalar yapılacaktır. 
Alternatif enerji kaynaklarından biri de bitkilerden ve bitkisel kaynaklı ikincil ürünlerden elde edilen enerji 
kaynaklarıdır. Çevrenin korunumu ve doğaya salınan sera gazlarının azaltılabilmesi için alternatif enerji 
kaynaklarına yönelmek zorundayız. Bu amaçla gıda güvenilirliğini tehlikeye sokmadan özellikle ikincil 
ürünlerden biyoenerji kaynaklarının elde edilmesi, elde edilme metodlarının belirlenmesi ve standartlarının 
oluĢturulmasına yönelik çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. Üretim aĢamalarında kullanılan teknolojilerin 
verim ve kaliteyi artırmaya ve iĢ gücünü azaltmaya yönelik geliĢtirilmesi hem istenilen ürünün eldesi hem de 
maliyetlerin düĢürülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle üretim aĢamalarında kullanılan 
teknolojilerin sürekli geliĢtirilmesi gereklilik arz etmektedir.  
Yerel kapasitenin kırsal kalkınma sürecine katılımının sağlanması ve kırsal alanlarda uzun vadede sürdürülebilir 
kalkınmaya temel hazırlamak amacıyla aĢağıdan yukarıya giriĢim uygulamaları için yasal düzeyde etkin 
ortaklıklar kurulması suretiyle kapasitenin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı kapsamında ekonomik yatırımlar ve makine ekipman alımlarına yönelik hibe destekli 
projelerin uygulanmasına devam edilecektir. 
- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Su ürünleri sosyo-ekonomik altyapısı belirlenen 
bölge sayısı (Adet) 

2 1 2 

Ülkemiz su ürünleri sektörünün sosyo - ekonomik alt yapısının belirlenmesi ve geliĢtirilmesine yönelik 
stratejiler üretilecektir. 

2 
Tarımsal iĢletmelerde girdi optimizasyonu ve kırsal 
için geliĢtirilen mali model sayısı (Adet) 

2 2 2 

Yatırım projelerinde projelendirme, planlama ve uygulama arasındaki farkların ortadan kaldırılarak, ekonomik 
ve teknik açıdan sürdürülebilir yatırımların gerçekleĢmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir 
tarım ilkeleri doğrultusunda kırsal alandaki üreticilerin gelirlerini artırmak suretiyle genel yaĢam koĢullarını 
iyileĢtirmek için toprak ve su sektöründeki yatırım projelerinin ekonomik getirilerini gerçeklere uygun Ģekilde 
ortaya koyarak, projelerin uygulanabilirliği ve kabul edilebilirliği sağlanacaktır. 

3 
Uygulama illeri Stratejik Yatırım Planları 
kapsamındaki sektörlerin, kapasite kullanım artıĢ 
oranı (Yüzde) 

- 1 5 

Yerelin, yerel kültürün, yerel ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yerel kaynakların faydaya dönüĢtürülmesi, pazarlama 
imkânlarının artırılması amaçlanmaktadır. Uygulama illerinde stratejik yatırım planı kapsamındaki ürünlerle 
ilgili iĢleme tesislerinin kapasite kullanımı bir önceki yıla göre artırılacaktır. Uygulama 2009 yılında baĢlamıĢtır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

4 
Stratejik Yatırım Planları kapsamında destekleme 
için uygun bulunan iĢletme sayısının toplam 
baĢvuru sayısına oranı (Yüzde) 

30 25 20 

Yerel kalkınma giriĢimlerini tabandan tavana yaklaĢımla güçlendiren, yenilikçi ve çok sektörlü yaklaĢımla 
hazırlanmıĢ projelere öncelik verilecektir. Uygulama 2009 yılında baĢlamıĢtır. 

5 
Katkı hibesi sağlanan iĢletmelerin üretimlerindeki 
artıĢ oranı (Yüzde) 

- 20 30 

Ürünün çiftlikten nihai tüketiciye ulaĢtırılmasına kadar, katma değer zincirinin etkinleĢtirilmesi, üretim 
teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik katkı niteliğinde hibeler verilmek suretiyle 
üretim artıĢı amaçlanmaktadır. Uygulama 2009 yılında baĢlamıĢtır. 

6 Kurulan uzmanlık merkezi sayısı (Adet) - 2 3 

2010 yılında 2 araĢtırma enstitüsünün altyapısı ve uzman eğitimleri gerçekleĢtirilerek uzmanlaĢması sağlanacak ve 
çalıĢmalarını ağırlıklı olarak bu konuda yürütmesi ve diğer birimlerde yapılacak çalıĢmalara yön vermesi 
hedeflenmektedir. 2011 yılında Ankara Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü bünyesinde ―Bitkisel 
Biyoteknoloji Merkezi Laboratuarı, Samsun Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü bünyesinde ―Enerji Bitkileri 
AraĢtırma Merkezi‖ ve Ġzmir Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü bünyesinde ―Bitkisel Doku Kültürü Merkezi 
Laboratuarı‖ olmak üzere 3 adet uzmanlık merkezi kurulacaktır. 

7 GeliĢtirilen yeni teknoloji sayısı (Adet) 2 2 2 

Üretim aĢamalarında kullanılan yeni teknolojileri geliĢtirmek amacıyla yapılan çalıĢmalar sonucunda kullanıma 
sunulan teknoloji sayısıdır. Üretimde insan gücünü azaltmaya, kalite ve verimi artırmaya yönelik olarak kullanılan 
teknolojilerin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

8 Ġstihdam edilecek kiĢi sayısı (Adet) 2.000 2.250 2.500 

Uygulanacak yeni, tamamlama, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme projeleri ile istihdam oluĢturulacaktır. 2010 
yılı itibariyle bitkisel ve hayvansal ürünlerin iĢlenmesi depolanması ve paketlenmesine yönelik 650 adet projenin 
uygulanmasıyla ek istihdam olanakları sağlanmıĢ olacaktır. 2011 yılında, bitkisel ve hayvansal ürünlerin iĢlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesine yönelik 800 adet projenin uygulanması ile ek istihdam imkanı sağlanmıĢ olacaktır. 

9 Makine-ekipman temini hibe proje sayısı (Adet) - 25.000 25.000 

Günümüz teknolojisine uygun makine ve ekipmanın üreticiler tarafından tarımsal faaliyetlerde kullanımı teĢvik 
edilecektir. Bu kapsamda 2011 yılı itibariyle 25.000 adet projenin hibe alması öngörülmektedir. 

10 
Uygulanacak alternatif enerji kaynaklı sera projeleri 
ile kontrollü üretime açılacak alan (Dekar) 

- 300 1.000 

Türkiye genelinde 2011 yılında sera projeleri ile 1.000 dekar alanda kontrollü üretim sağlanacaktır. 

 
 
 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 4.398.000 1.870.000 6.268.000 

2 Kırsal kalkınma 271.663.612 0 271.663.612 

GENEL TOPLAM 276.061.612 1.870.000 277.931.612 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 26. 

TARIMSAL SANAYĠ VE ÜRETĠMDE YENĠ TEKNĠK VE TEKNOLOJĠLERĠ 
ARAġTIRMAK, GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Tarla Bitkileri Konusunda; Alternatif enerji kaynaklarından biri de bitkilerden ve bitkisel kaynaklı ikincil 
ürünlerden elde edilen enerji kaynaklarıdır. Çevrenin korunumu ve doğaya salınan sera gazlarının azaltılabilmesi 
için alternatif enerji kaynaklarının kullanımı önem arz etmektedir. Üretim aĢamalarında kullanılan teknolojilerin 
verim ve kaliteyi artırmaya ve iĢ gücünü azaltmaya yönelik olarak geliĢtirilmesi, hem istenilen ürünün elde 
edilmesi hem de maliyetlerin düĢürülmesi açısından oldukça önemlidir.  Biyoenerji konusunda araĢtırma 
enstitülerinin altyapısı geliĢtirilerek ve uzman eğitimleri gerçekleĢtirilerek uzmanlaĢması sağlanacak ve bu 
konuda bakanlık çalıĢmalarını ağırlıklı olarak yürütüp, diğer birimlerde yapılacak çalıĢmalara yön verecek 
duruma getirilecektir. Üretimde insan gücünü azaltmaya, kalite ve verimi artırmaya yönelik olarak kullanılan 
teknolojilerin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. Altyapı için bina tadilat, laboratuar cihaz ve ekipmanları, deneme sayısı 
ve büyüklüğü maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır.  
Su ürünleri konusunda; Ülkemiz su ürünleri sektörünün sosyoekonomik alt yapısının belirlenmesi amacıyla 
araĢtırma projeleri uygulanacak ve seçilen bölgeye özgü en uygun sosyo-ekonomik altyapı önerisi 
geliĢtirilecektir. Bu amaçla uygulanan projeler sonucunda, ülkemiz coğrafi bölgelerinin 6’sı tamamlanmıĢ ve bir 
bölge için proje faaliyetleri devam etmektedir. Toprak-Su Kaynakları Konusunda; tarımda yeni teknolojilerin 
üreticiler tarafından benimsenmesinde etkili olan sosyo-ekonomik faktörler ile ilgili araĢtırmalar, tarımsal alt yapı 
hizmetlerinin etkin kullanımını etkileyen fiziksel, sosyo-ekonomik ve örgütsel faktörlerin irdelenmesi, farklı 
toprak iĢleme ve ekim yöntemlerinin ekonomik ve teknik yönden karĢılaĢtırılması, anıza ekim yöntemlerinin 
verime etkisi, seralarda ısıtma teknolojisi uygulamaları, tarım alet ve makinelerinin kullanım etkinliğinin 
belirlenmesi araĢtırmaları ve kırsal kalkınmaya dönük Ģekilde uygulanan çeĢitli proje alanlarında sosyo-ekonomik 
kapsamlı araĢtırmalar yürütülmüĢtür. Ortak makine kullanım sistemlerinin uygulanabilirliği ile ilgili çalıĢmalar, 
tarım ve çevre konulu sosyo ekonomik araĢtırmalar, tarım iĢletmelerinde ürün desenine uygun mekanizasyon 
sistemlerinin belirlenmesi çalıĢmaları, hassas tarımda mekanizasyon araĢtırmalarına yönelik çalıĢmalar, bitkisel 
üretimde bitki-verim fonksiyonları ile ilgili araĢtırmalar, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinde 
destekleme politikalarının etkisi ile ilgili araĢtırma devam etmektedir. Bu araĢtırma projelerinin yürütülmesi için 
gerekli girdilerin ( alet ekipman, gübre, kimyasallar vb.) temini maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA  
VE  

GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 4.398.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 4.398.000 
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 Döner Sermaye 1.750.000 

Diğer Yurt Ġçi 80.000 

Yurt DıĢı  40.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 1.870.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 6.268.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 26. 

TARIMSAL SANAYĠ VE ÜRETĠMDE YENĠ TEKNĠK VE TEKNOLOJĠLERĠ 
ARAġTIRMAK, GELĠġTĠRMEK VE YAYGINLAġTIRMAK 

FAALĠYET ADI KIRSAL KALKINMA 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
17.01.30.00-TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal üretimle tarımsal 
sanayi entegrasyonunu sağlamak, kırsal alanda alternatif gelir kaynakları oluĢturmak, dolayısıyla kırsal alanda 
istihdam sağlamak amacıyla bu faaliyetler gerçekleĢtirilecektir. Potansiyel önem arz eden sektörlerin/ürünlerin, 
üretiminden nihai tüketiciye ulaĢıncaya kadarki safhada, zincirin zayıf halkalarını tespit etmek faaliyetin ana 
nedenlerinden biridir. 
Bu faaliyetin gerçekleĢtirilebilmesine yönelik tebliğ, uygulama rehberi ve satın alma kitabı hazırlanarak usul ve 
esaslar belirlenecektir. Bu amaçla yapılacak iĢ ve iĢlemler, katkı hibeleri yoluyla sektörü destekleyerek, performans 
hedefine katkı sağlamaktır Kırsal kalkınma projelerine yönelik hibe desteği verilebilmesi amacıyla her yıl 
ekonomik yatırımlar ve makine ekipman alımlarının desteklenmesine yönelik iki ayrı tebliğ hazırlanacaktır. Bu 
program için ayrılacak ödeneğin %60 civarı ekonomik yatırımlarda, % 30'u ise makine ekipman alımlarında 
kullanılacaktır. Ekonomik yatırımlar kapsamında yeni, kısmen yapılmıĢ yatırımların tamamlanması, kapasite 
artırımı ve teknoloji yenilemeye yönelik projeler ile ayrıca alternatif enerji kaynaklı sera projelerine hibe desteği 
sağlanacaktır. Ekonomik yatırımlar ve makine ekipman alımı desteklenmesi hedeflenmekte olup her proje için 
verilecek hibe miktarı KDV hariç hibeye esas proje tutarının %50’sidir. Uygulama öncesi hibe almaya hak 
kazanan yatırımcı ile idare arasında hibe sözleĢmesi akdedilecektir. SözleĢme sonrası satın alma kitabında 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ihale yapılarak uygulama safhasına geçilerek modern alet ve makinelerin 
kullanımını teĢvik etmek amacıyla tarım üreticilerine makine ekipman temini sağlanmıĢ olacaktır. Bu faaliyetlerle 
tarımsal sanayi ile üretimde yeni teknik ve teknolojilerin yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.  
Ekonomik Yatırımlarda maliyet unsurlarının tamamı makine-ekipman alımı, inĢaat ve danıĢmanlık hizmet 
alımından ibarettir. Alternatif Enerji Kaynaklı Seralarda maliyet unsurlarının tamamı inĢaat ve danıĢmanlık 
hizmet alımından, yine makine ekipman alımlarında ise makine-ekipmandan oluĢmaktadır. 
Ana maliyet unsuru hibe finansmanıdır. Maliyet Unsurları, ilgili mevzuata uygun hazırlanarak baĢvurusu yapılan 
projelerde hibe desteği oranları üzerinden hesaplanarak oluĢturulmaktadır. Ayrıca; sektördeki iĢletme sayıları ve 
verilecek hibe konularının maliyeti dikkate alınmaktadır. 

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

KIRSAL KALKINMA 

01 Personel Giderleri 2.168.578 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 359.046 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 145.488 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 200.000.000 

06 Sermaye Giderleri 5.510.500 

07 Sermaye Transferleri 63.480.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
271.663.612 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 271.663.612 
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STRATEJĠK AMAÇ 5.  

KIRSAL ALANDA TARIMSAL ALTYAPI HĠZMETLERĠNĠ, ĠNSAN 
KAYNAKLARINI VE ÖRGÜTLENME DÜZEYĠNĠ GELĠġTĠRMEK, 
PAZAR ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK, KIRSAL NÜFUSUN 
GELĠRĠNĠ ÇEġĠTLENDĠRMEK, YEREL KALKINMA KAPASĠTESĠNĠ 
VE YAġAM KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK 

STRATEJĠK HEDEF 29. 
YEREL VE GELENEKSEL ÜRETĠMĠN TEġVĠKĠ ĠÇĠN EĞĠTĠM, YAYIM 
VE PAZAR ĠMKANLARINI ARAġTIRMAK VE GELĠġTĠRMEK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
27. 

HER TÜRLÜ YEREL ÜRETĠMĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ 
SAĞLAMAK VE PAZARLAMA ĠMKANLARININ ARTIRILMASINA 
YÖNELĠK ÇALIġMALAR YAPMAK 

Geçimlik ve yarı geçimlik tarımsal üretim yapan çiftçiler arasında, verimlilik artıĢına yönelik ekonomik ve 
sürdürülebilir uygulamaların eğitim ve öğretim yolu ile desteklenmesi hedeflenmektedir. El sanatlarının 
geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması ile kırsal alanda yaĢayan insanların gelir veya ek gelir temin etmelerinin 
sağlanması, özellikle gençlerin boĢ zamanlarını değerlendirerek iyi alıĢkanlıklar kazanması, iĢsizlik neticesinde 
düzensiz göç ve düzensiz ĢehirleĢmenin önüne geçilmesi hedefler arasındadır. Ayrıca, tabii boyalar ve 
kaybolmaya yüz tutmuĢ otantik değere sahip desen, motif ve sanatların araĢtırılması, ortaya çıkarılması, 
yaĢatılması, gelecek kuĢaklara aktarılması ve ekonomik değerler kazandırılması da amaçlardan biridir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Demonstrasyon sonunda, aynı konuya iliĢkin 
çiftçiler tarafından gerçekleĢtirilen faaliyet 
sayısındaki artıĢ oranı (Yüzde) 

2,95 5 5 

Demonstrasyonlar, çiftçi toplantıları ve kısa süreli kurslar ile tarımsal üretimin modernizasyonu, çeĢitlendirilmesi 
ve pazara yönlendirilmesine; yerel koĢullara uygun kaliteli girdi kullanılmasına; standartlara uygun üretim 
tekniklerinin uygulanmasına yönelik olacaktır. 

2 Kursiyer sayısı (Adet) 328 750 600 

Bilecik, Düzce, Elazığ, Silifke-Mersin, Sivas ve Kastamonu'da bulunan Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri, 
Ġl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde verilen gezici köy kurslarında, 6 ay süre ile katılımcılar 
eğitilmektedir. 2010 yılı için 750, 2011 yılı için ise 600 kiĢinin sertifika alması beklenmektedir. 

3 Kursiyerlerin istihdam oranı (Yüzde) 2,5 5 5 

Elsanatları, diğer sektörlerdeki yatırımlara göre çok daha az bir yatırımla geniĢ istihdam imkanları sağlamakta, 
ham maddeye yeni değerler kazandırarak gelir veya ek gelir imkanları oluĢturmakta ve bu suretle kırsalda yaĢam 
seviyesinin yükseltilmesi, gençlerin boĢ zamanlarını faydalı Ģekilde değerlendirmesi, Ģehre göçün önlenmesi gibi 
kazanımlar sağlamaktadır. ĠġKUR aracılığıyla iĢe yerleĢtirme sayıları temin edilerek bu oran hesaplanacaktır. 

 
 
 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Kırsal kalkınma 11.739.073 0 11.739.073 

GENEL TOPLAM 11.739.073 0 11.739.073 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 27. 

HER TÜRLÜ YEREL ÜRETĠMĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK VE 
PAZARLAMA ĠMKANLARININ ARTIRILMASINA YÖNELĠK ÇALIġMALAR 
YAPMAK 

FAALĠYET ADI KIRSAL KALKINMA 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Hedef köylerin sosyal alt yapı ihtiyaçlarını karĢılamak ve stratejik yatırım planı kapsamında /proje amaçları 
doğrultusunda desteklenecek sektörlerde ürünlerin, modern yöntemlerle üretilmesini sağlamak hedeflenmektedir. 
Kırsal alanda istihdam probleminin çözümlenmesinde etkili olacak vasıtaların en önemlilerinden biri de el 
sanatlarının geliĢtirilmesi çalıĢmalarıdır. Elsanatları, diğer sektörlerdeki yatırımlara göre çok az bir yatırımla geniĢ 
istihdam imkânları sağlamakta, ham maddeye katma değer kazandırarak gelir veya ek gelir imkânları oluĢturmakta, 
köyde yaĢayan ailelerin hayat seviyesinin yükseltilmesi, gençlerin boĢ zamanlarını faydalı Ģekilde değerlendirmesi, 
Ģehre göçün önlenmesi gibi kazanımlar sağlamaktadır.  
Bu amaçla yapılacak iĢ ve iĢlemler, desteklenecek sektörlerin/ürünlerin yetiĢtirilme yöntemlerini, 
demonstrasyonlar ve eğitim faaliyetleri yoluyla çiftçiye benimsetmektir.  
Üretimin modern yöntemlerle sürdürülebilirliğini sağlayarak performans hedefine katkı sağlanacaktır.  El sanatları 
eğitimleri, "Elsanatları Eğitim Merkezleri" ile Tarım Ġl Müdürlükleri gözetiminde açılan "Gezici Köy Kursları" 
kanalıyla olmak üzere iki Ģekilde yapılmaktadır. Bu amaçla, Elazığ, Bilecik, Kastamonu, Sivas, Mersin (Silifke) ve 
Düzce olmak üzere 6 adet Elsanatları Eğitim Merkezi faaliyet göstermektedir. Elsanatları Eğitim Merkezlerinde 
halı-kilim, yöresel bez dokumacılığı, ağaç oymacılığı, restorasyon, kıymetli ve yarı kıymetli taĢ ve gümüĢ 
iĢlemeciliği, dikiĢ-nakıĢ, konfeksiyon vb. konularda altı ay süreyle iaĢe ve ibateleri Devletçe karĢılanmak suretiyle 
kırsal kesimden gelen 14–20 yaĢ arası gençler eğitilmektedir. Gezici Köy Kursları üçer aylık dönemler halinde 
açılmakta olup, istek halinde 3 aylık ilave tekamül eğitimi verilmektedir.  
Bakanlığımız ile Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü(ĠġKUR) arasında 2009 yılında yapılan ĠĢbirliği Protokolü 
gereği, Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kaydolan kursiyerler ĠġKUR’a da kaydedilerek, kursiyerlere 
eğitim süresince harçlık verilmesi ve ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası yapılması mümkün olacaktır. Ayrıca, 
kursları bitirerek sertifika alan gençler, ĠġKUR’a kayıtlı olduklarından, meslekleri ile ilgili iĢyerlerinde istihdam 
edilme Ģansları artmaktadır. Bu faaliyetin maliyet unsurları; tarımsal girdiler ve genel yönetim giderlerinden 
oluĢmaktadır. Maliyet, yapılacak demonstrasyon sayısı ve girdi maliyetleri dikkate alınarak ve eğitim merkezlerinin 
önceki yıllardaki bütçelerinin yıllık enflasyon baz alınarak artırılması ile hesaplanmıĢtır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

KIRSAL KALKINMA 

01 Personel Giderleri 1.445.180 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 239.380 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.588.013 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 3.466.500 

07 Sermaye Transferleri 5.000.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
11.739.073 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 11.739.073 
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STRATEJĠK AMAÇ 5.  

KIRSAL ALANDA TARIMSAL ALTYAPI HĠZMETLERĠNĠ, ĠNSAN 
KAYNAKLARINI VE ÖRGÜTLENME DÜZEYĠNĠ GELĠġTĠRMEK, 
PAZAR ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK, KIRSAL NÜFUSUN 
GELĠRĠNĠ ÇEġĠTLENDĠRMEK, YEREL KALKINMA KAPASĠTESĠNĠ 
VE YAġAM KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK 

STRATEJĠK HEDEF 30. 
BÖLGESEL VE KIRSAL KALKINMA PROJELERĠ KAPSAMINDA 
GEREKLĠ ALTYAPI ÇALIġMALARINI GERÇEKLEġTĠRMEK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
28. 

BÖLGESEL VE KIRSAL KALKINMA PROJELERĠ KAPSAMINDA 
GEREKLĠ ALTYAPI ÇALIġMALARINI GERÇEKLEġTĠRMEK 

Kırsal alan ve yerleĢim yerlerini sağlıklı, yaĢanabilir ve sürdürülebilir iĢ ve yaĢam ortamı olarak güçlendirmek, 
iĢletmelerin ve kırsal nüfusun hizmetlere eriĢimini kolaylaĢtırmak hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Sosyal altyapı hizmeti verilen yerleĢim birimleri 
içerisinde merkezi yerleĢim birimlerinin oranı 
(Yüzde) 

72 100 100 

Konumları itibariyle çevresindeki yerleĢim birimlerine hizmet verme ve geliĢme potansiyeli olan merkezi yerleĢim 
birimlerine öncelik verilerek, bu yerleĢim yerlerinin alt yapılarının geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

2 
Sulanan ve sulamaya yeni açılan alanlarda, basınçlı 
sulama sistemi tesis edilme oranı (Yüzde) 

100 100 100 

Sınırlı su kaynaklarından elde edilen faydanın arttırılması ve olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi açısından su 
kullanımında etkinliğin arttırılması hedeflenmektedir. 

3 
Kanalizasyon Ģebekesi inĢa edilen yerleĢim 
birimlerinde doğal arıtma sistemi kurulanların 
oranı (Yüzde) 

100 100 100 

Doğal çevreyle uyumlu arıtma tesislerinin yapılması; evsel ve tıbbi atıkların toplanması, taĢınması ve düzenli 
depolanmasına yönelik atık yönetimi uygulamaları gerçekleĢtirilecektir. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Kırsal kalkınma 9.868.000 2.438.121 12.306.121 

GENEL TOPLAM 9.868.000 2.438.121 12.306.121 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 28. 

BÖLGESEL VE KIRSAL KALKINMA PROJELERĠ KAPSAMINDA GEREKLĠ 
ALTYAPI ÇALIġMALARINI GERÇEKLEġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI KIRSAL KALKINMA 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 
17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Yerel toplulukların Kırsal Kalkınma süresince katılımlarının sağlanması ve kırsal alanlarda uzun vadede 
sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak amacıyla aĢağıdan yukarıya giriĢim uygulamalarının baĢlatılması 
amacıyla etkin ortaklıklar kurulması için pilot ilde kapasite geliĢtirilecektir.  
IPARD Programında yer alan tedbirlere yönelik gerekli basılı tanıtım ve bilgilendirme amacıyla 1000 adet el kitabı, 
broĢür, poster ve CD hazırlanacaktır. Kırsal alanlarda tarım-çevre faaliyetleri için pilot illerde planlama yapılması 
ve kapasite geliĢtirilmesi amacıyla IPARD kapsamında tarım ve çevre projesi uygulanacaktır. Kırsal alanlarda 
tarım-çevre faaliyetleri üzerine proje ve kırsal kalkınma faaliyetleri için kapasite geliĢtirilmesi amacıyla uygulanacak 
eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Söz Konusu Projenin 950.000 EURO AB katkısı olup 
50.000 EURO ulusal katkısı sağlanacaktır. Yönetim Otoritesi "Eğitim Prosedürü" kapsamında "Personel Eğitim 
Ġhtiyacı Belirleme Analizi" belirlenerek personele eğitimler verilecektir. Leader yaklaĢımının tanıtımı amacıyla en 
az 1 ilde çalıĢma ziyareti düzenlenecektir. Bunun için Avrupa Birliğinden (AB SEI Fonundan ) 238.400 EURO 
katkı sağlanacaktır. 
Bu amaçla yapılacak iĢ ve iĢlemler; arazi yolu yapımı, hayvan içme suyu göletleri, basınçlı sulama sistemleri vb. 
küçük alt yapı iĢleri oluĢturmaktadır. Hedef köyleri daha yaĢanılır hale getirerek ve üretimdeki girdi maliyetlerini 
azaltarak, performans hedefine katkı sağlanacaktır. Bu faaliyete iliĢkin ana maliyet unsurunu hizmet alımı 
oluĢturmaktadır. Maliyet ise, birim maliyet ve faaliyet miktarları dikkate alınarak hesaplanmıĢtır.   
 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

KIRSAL 
KALKINMA 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 665.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 9.203.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 9.868.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  2.438.121 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 2.438.121 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 
12.306.121 
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STRATEJĠK AMAÇ 5.  

KIRSAL ALANDA TARIMSAL ALTYAPI HĠZMETLERĠNĠ, ĠNSAN 
KAYNAKLARINI VE ÖRGÜTLENME DÜZEYĠNĠ GELĠġTĠRMEK, PAZAR 
ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAK, KIRSAL NÜFUSUN GELĠRĠNĠ 
ÇEġĠTLENDĠRMEK, YEREL KALKINMA KAPASĠTESĠNĠ VE YAġAM 
KALĠTESĠNĠ ARTIRMAK 

STRATEJĠK HEDEF 31. 
ÜRETĠCĠ ÖRGÜTLERĠNĠ BĠLĠNÇLENDĠRMEK VE PAZARA ERĠġĠM 
KAPASĠTELERĠNĠ GELĠġTĠRMEK. 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 29. 

TARIMSAL ÜRÜNLERĠN PAZARLANMASINDA ÜRETĠCĠ 
ÖRGÜTLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere (Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Sulama Kooperatifleri, Su Ürünleri 
Kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifleri), yöre ve milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla tarımsal üretimi 
ve istihdamı arttırıcı, tarımsal ürünleri değerlendirici, ortaklarına uygun Ģartlarda girdi sağlayıcı, çiftçilerimizin refah 
seviyesini yükseltici, tarımsal sanayiyi geliĢtirici el ve ev sanatları ve pazarlamayla ilgili projeler uygulanmakta ve bu 
kooperatifler teknik ve mali yönden desteklenmektedir. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Sürdürebilir ve yüksek katma değer üreten iĢletme 
sayısı (Adet) 

156 150 140 

Üretici Örgütlerinin (Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin) kapasitelerini artırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak, 
rehabilite etmek ve özel projeleri desteklemek suretiyle katma değer üretebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 

2 
Üretici örgütlerinin modern iĢletmelerde 
uyguladıkları hayvancılık projeleri ile yetiĢtirdikleri 
damızlık hayvan sayısı (BaĢ) 

31.740 40.000 37.500 

Üretici örgütleri (Tarımsal Amaçlı Kooperatif) üyelerinin damızlık büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvan varlıkları, 
uygulanan projelerle artırılmakta ve üyelere, bölgeye ve ülkemize ekonomik açıdan katma değer sağlanmaktadır. 

3 
Soğuk zincir usulü ile toplanan toplam süt miktarı 
(Ton) 

63.818 76.038 75.000 

Üretici örgütleri (Tarımsal Amaçlı Kooperatif) üyelerine proje ile sağlanan süt soğutma tankları vasıtasıyla elde 
edilen sütün daha hijyenik koĢullarda muhafaza edilmesi hedeflenmektedir. 

4 
Kontrollü koĢullarda yapılan bitkisel üretim (sera) 
uygulama alanı (Metrekare) 

50.000 50.000 50.000 

Üretici örgütleri (Tarımsal Amaçlı Kooperatifler) aracılığı ile kontrollü örtü altı koĢullarda yapılan bitkisel üretimi 
artırmak amaçlanmaktadır. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Üretici örgütlerini geliĢtirme 152.546.925 0 152.546.925 

GENEL TOPLAM 152.546.925 0 152.546.925 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 29. 

TARIMSAL ÜRÜNLERĠN PAZARLANMASINDA ÜRETĠCĠ ÖRGÜTLERĠNĠN 
ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI ÜRETĠCĠ ÖRGÜTLERĠNĠ GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Tarımsal üretim yapan çiftçileri bir örgüt çatısı altında birleĢtirerek, üretici örgütlerinin (tarımsal amaçlı 
kooperatiflerin) tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, ortaklarına 
uygun Ģartlarda girdi sağlayıcı, ortakların tarımsal üretim faaliyetlerini artırıcı yatırım projelerini ayni ve nakdi 
kredilerle destekleyip, üretici örgütlerinin kapasitelerini artırmak, sürdürebilirliğini sağlamak ve rehabilite etmek 
amaçlanmıĢtır. 
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin kurulması, çalıĢma konularının belirlenmesi, çalıĢacakları konuda programa 
alınan bu kooperatiflerin projelendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır. Uygulanacak bu projeler süresince 
kooperatiflerin idarî, malî, hukukî ve teknik yönlerden kontrol ve denetimlerinin yapılarak, küçük aile 
iĢletmelerinin üretim gücünü ve gelirini arttırmak ve dolayısıyla hayat seviyelerini yükseltmek amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda;  Damızlık Sığır YetiĢtiriciliği (50 Aile X 6 BaĢ/Aile), Damızlık Koyun YetiĢtiriciliği (50 Aile X 50 
BaĢ/Aile), Merkezi Sağım Üniteli Damızlık Sığır YetiĢtiriciliği (30 Aile X 10 BaĢ/Aile), Damızlık Sığır 
YetiĢtiriciliği (40 Aile X 6 BaĢ/Aile), Damızlık Sığır YetiĢtiriciliği (30 Aile X 6 BaĢ/Aile), Seracılık (50 Aile x 500 
m2) Kooperatif Projeleri, Özel Kooperatif Projeleri ile Rehabilitasyon ve ĠĢletme Sermayesi Programları 
uygulanmaktadır. 
Tarımsal Amaçlı Kooperatif üyelerinin uygulanan projelerle damızlık büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvan varlıklarının 
artırılarak üyelere, bölgeye ve ülkeye ekonomik açıdan katma değer sağlanacaktır. Uygulanan projeler ile elde 
edilen sütün daha hijyenik koĢullarda muhafaza edilmesi,  Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin üretim kapasitelerini 
artırmak amacıyla,  atıl durumdaki kooperatifleri rehabilite etmek, iĢletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacıyla iĢletme kredisi vermek,  ayrıca uygulanan tip projeler dıĢında özel kooperatif projelerini 
destekleyerek proje çeĢitliğini artırmak hedeflenmektedir. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde kontrollü koĢullarda 
yapılan bitkisel üretimin arttırılması da sağlanacaktır. Bu faaliyet altındaki ana maliyet unsuru kredilendirme 
ödeneğidir. Planlanan ödeneklerin tamamı kooperatiflere kredi olarak kullandırılacaktır. Ayrıca proje maliyetleri 
içinde uygulama sürecindeki proje yürütme giderleri de yer almaktadır. 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ÜRETĠCĠ 
ÖRGÜTLERĠNĠ 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 6.506.550 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.077.300 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 438.075 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 1.000.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 143.525.000 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
152.546.925 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 152.546.925 
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STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL VE 
KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 32. 
BAKANLIK PERSONEL POLĠTĠKALARINI ĠNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETĠM ANLAYIġI ĠLE BÜTÜNLEġTĠRMEK VE ETKĠNLEġTĠRMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 30. 

BAKANLIK PERSONEL POLĠTĠKALARINI ĠNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETĠM ANLAYIġI ĠLE BÜTÜNLEġTĠRMEK VE 
ETKĠNLEġTĠRMEK 

Bakanlık personelinin geliĢen teknik ve teknolojik Ģartlara uyumunun sağlanması, performansının arttırılması, 
moral ve motivasyonunun arttırılması ve temsil ettiği ortamlarda bilgi ve donanım açısından güçlü ve özgüvene 
sahip olabilmesi için, mesleki ve sosyal konularda yetiĢtirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliĢtirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kontenjan dahilinde çalıĢanların yurt dıĢında eğitim 
almaları sağlanacaktır. Bakanlık uluslararası iliĢkilerinin etkin Ģekilde yürütülmesi ve sürekli iyileĢtirilmesi amacıyla 
belirli konularda bilgi ve görgü artırma ve beceri geliĢtirmeye yönelik seminerler/toplantılar ve diğer alanlarda 
gerçekleĢtirilen eğitimler, ihtiyaç duyulan alanlarda personelin bilgi ve becerilerini artırmaya katkı sağlayacaktır.     
AraĢtırma hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması için sistem içerisinde yer alan araĢtırıcı personelin 
mesleki ve teknik alt yapıları yükseltilecektir. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Eğitime katılacak personel sayısı (Adet) 100 100 100 

ÇalıĢanların görevleri ile ilgili geliĢimlerini sağlamak, baĢarılarını artırmak ve verilen hizmetlerin etkinliğini 
artırmak üzere eğitim verilecektir. 

2 
Yabancı dil eğitimine katılacak personel sayısı 
(Adet) 

78 68 70 

ÇalıĢanların uluslar arası literatürleri takip edebilmesi, küresel ölçekte ülke menfaatlerini koruyabilmeleri ve 
ülkemizin en iyi Ģekilde temsil edilebilmesi için yabancı dil bilen personel sayısının artırılması amaçlanmaktadır. 

3 
Ulusal ve Uluslar arası düzeyde düzenlenen teknik 
eğitimlere katılacak personel sayısı (Adet) 

273 440 470 

Bakanlığımız araĢtırma ve geliĢtirme hizmetlerinde çalıĢan personelin, yurt içi ve dıĢında eğitimlere katılımlarının 
sağlanması ve çalıĢmalarda verimlilik hedeflenmektedir. Bakanlık personelinin, kontenjan dahilinde seçme 
komisyonu inisiyatifinde gerçekleĢen ve uluslar arası kuruluĢlar tarafından düzenlenen yurtdıĢı eğitimlere 
gönderilmesi hedeflenmektedir. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM) tarafından düzenlenen AB ile ilgili çeĢitli konularda eğitim alınması hedeflenmektedir. 

4 
Sosyal hizmetlerden yararlananların memnuniyet 
oranı artıĢı (Yüzde) 

10 20 25 

Misafirhane, yemekhane, kafeterya, spor salonları, kreĢ, çocuk kulübü, taĢıt servis hizmeti, temizlik hizmeti ve 
diğer destek ve sosyal hizmet alanlarında yılda 2 anket çalıĢması yapılarak çalıĢanların memnuniyet düzeyleri 
ölçülecektir. 

5 
Üst düzey yöneticilerin eğitime katılma oranı 
(Yüzde) 

- 70 80 

Bakanlığımız merkez birimi yöneticilerine yönelik eğitimler verilecektir. 

6 
YurtdıĢı dönüĢü yapılan bilgilendirme toplantısı 
sayısı (Adet) 

12 12 12 

YurtdıĢında eğitim ve organizasyonlara katılan personelimizin bilgi, görgü ve deneyimlerini diğer personelimize 
de aktarabilmeleri için yapılacak 12 adet toplantıda 72 personel tarafından sunum yapılması hedeflenmektedir. 

7 
Uluslararası tarımsal iliĢkilerde kapasite geliĢtirme 
seminerleri (Adet) 

8 1 1 

Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢbirliği Ağı Projesi faaliyetleri kapsamında insan kaynağına iliĢkin bilgi, beceri 
ve farkındalık ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 
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8 ĠĢ Gölgeleme ÇalıĢtayı (Adet) 1 1 1 

Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢ Birliği Ağı projesinin faaliyetleri kapsamında Bakanlığımızın AB ve diğer 
uluslar arası iliĢkilerinde koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla uzman personelin bilgi, görgü ve becerisinin 
artırılması, dıĢ paydaĢlarla yeni iletiĢim ve iĢbirliği kanallarının oluĢturulması ve mevcut olanlarının geliĢtirilmesi 
hedeflenmektedir. 

9 Eğitime katılacak personel sayısı (Sayı) 81 81 81 

TaĢra teĢkilatındaki üst düzey yöneticilere adli ve idari uyuĢmazlıklarda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 
eğitimler verilecektir. Bu eğitimler sayesinde taĢrada Bakanlığımız aleyhine açılan adli ve idari dava sayısı asgari 
düzeye inecektir. 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Ġnsan kaynakları yönetimi 50.413.877 0 50.413.877 

GENEL TOPLAM 50.413.877 0 50.413.877 
 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 30. 

BAKANLIK PERSONEL POLĠTĠKALARINI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠM 
ANLAYIġI ĠLE BÜTÜNLEġTĠRMEK VE ETKĠNLEġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ KOORDĠNASYON  
                     DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bakanlığımızca 2009–2011 yılları arasında uygulanması amacıyla Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢbirliği Ağı Projesi 
kapsamında kurulması öngörülen Dokümantasyon Bilgi ve ĠletiĢim Merkezi ile Proje GeliĢtirme ve Destek Birimi altında 
görevlendirilecek personelin, söz konusu birimlerin hedef ve amaçlarına ulaĢabilmesi amacıyla ve yeni oluĢturulacak biliĢim 
alt yapısının etkin kullanılabilmesi için bilgi, beceri ve bilinç artırma amaçlı çeĢitli seminer programları hazırlanması 
öngörülmektedir. Söz konusu proje ile AB ve diğer uluslar arası iliĢkiler kapsamında Bakanlık içerisinde koordinasyon 
sorumluluğunun güçlendirilmesi, uzman personelin bilgi, görgü ve becerisinin artırılması ve dıĢ paydaĢlarla yeni iletiĢim ve 
iĢbirliği kanallarının oluĢturulması ve mevcut olanların geliĢtirilmesi yoluyla Bakanlığımızın iĢlem hızı ve kalitesinin 
geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.  Bakanlık personelinin geliĢen teknik ve teknolojik Ģartlara uyumunun sağlanması, 
performansının arttırılması, moral ve motivasyonunun yükseltilmesi ve temsil ettiği ortamlarda bilgi ve donanım açısından 
güçlü ve özgüvene sahip olabilmesi için, mesleki ve sosyal konularda yetiĢtirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliĢtirilmesine 
yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bakanlık personeline yönelik yurtiçi ve yurtdıĢında teknik eğitimler ve bunun yanı 
sıra kiĢisel geliĢim, yabancı dil, güvenlik, halkla iliĢkiler, servis ve kat hizmetleri, bilgisayar, ilkyardım, ileri sürüĢ teknikleri, 
yazıĢma kuralları ve dosyalama konularında eğitim verilecektir. Verilen eğitimlerin performans hedeflerine katkısını ölçmek 
üzere yılda 2 defa anket çalıĢması yapılacaktır. Bu iĢlemlerin gerçekleĢmesiyle Bakanlık personelinin daha nitelikli olması 
sağlanacaktır. Konusunda uzman, nitelik ve nicelik açısından yeterli seviyeye ulaĢan karar vermede yetkin personel, 
kaynakların doğru yerde ve zamanında kullanılmasında önemli unsurlardan biridir. Bakanlık uluslararası iliĢkilerinin etkin 
Ģekilde yürütülmesi ve sürekli iyileĢtirilmesi amacıyla belirli konularda bilgi ve görgü artırma ve beceri geliĢtirmeye yönelik 
seminerler, toplantılar ve diğer alanlarda gerçekleĢtirilen eğitimler ile ihtiyaç duyulan alanlarda personelin bilgi ve becerilerini 
artırmaya katkı sağlanacaktır.  
Maliyet Unsurlarını; eğitime gönderilen kiĢilere ödenen harcırahlar, eğitimlerin katılım masrafları, yol ve yolculuk masrafları 
temsil ve ağırlama giderleri ayrıca bu ve diğer eğitim faaliyetleri için gerekli olan sarf malzemesi, kırtasiye giderleri ve yolluk 
giderleri ile hizmet alımı gideri oluĢturmaktadır. Ayrıca genel olarak ihtiyaç duyulan gerekli donanım giderleri, büro 
malzemeleri ve personel giderleri ile sosyal güvenlik giderleridir.  Maliyet, eğitim için ―Personel Sayısı x Saat x Saat Ücreti‖ ve 
anket uygulaması için de ―ankete katılacak kiĢi sayısı (merkezde çalıĢan personelin %10), anket sayısı (2 adet), anketin hacm i 
(50 soru üzerinden)‖ parametreleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıĢtır. 81 ilde Bakanlığımız üst düzey personeline 
eğitim verilmekte olup; bu sayede Bakanlığımız aleyhine açılan adli ve idari dava sayısı asgari düzeye inecektir. Maliyet olarak 
personel, organizasyon ve kırtasiye giderleri öngörülmektedir Bu hedeflerin gerçekleĢmesiyle taĢrada Bakanlığımız aleyhine 
açılan adli ve idari dava sayısı asgari düzeye inecektir. 2010 yılında Merkez TeĢkilatı norm kadro çalıĢmaları bitirilecektir. 2011 
yılında Bakanlığımız Merkez birimlerinin mevcut yöneticilerinin %80 ine KiĢisel GeliĢim Eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 
Bakanlık personelinin, kontenjan dahilinde seçme komisyonu inisiyatifinde gerçekleĢen ve uluslar arası kuruluĢlar tarafından 
düzenlenen yurtdıĢı eğitimlere gönderilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla 2009 yılında 35 kiĢi gönderilmiĢ, 2010 ve 2011 
yıllarında 40'ar kiĢinin gönderilmesi planlanmıĢtır. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM) tarafından düzenlenen AB ile ilgili çeĢitli konularda eğitim alınması hedeflenmektedir. Bu eğitimlere 2009 yılında 
40 kiĢi gönderilmiĢ, 2010 ve 2011 yıllarında ise 50'Ģer kiĢinin gönderilmesi planlanmıĢtır. 
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FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ĠNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETĠMĠ 

01 Personel Giderleri 33.964.080 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.357.100 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.092.697 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 0 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
50.413.877 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0  

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 50.413.877 
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STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL VE 
KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 33. 
BAKANLIK TEKNĠK VE FĠZĠKĠ ALT YAPI HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK VE KAYNAKLARIN ETKĠN, EKONOMĠK VE 
VERĠMLĠ KULLANIMINI SAĞLAMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 
31. 

BAKANLIK TEKNĠK VE FĠZĠKĠ ALT YAPI HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK VE KAYNAKLARIN ETKĠN, EKONOMĠK VE 
VERĠMLĠ KULLANIMINI SAĞLAMAK 

Hizmet binalarının, sosyal tesislerin, hizmet sunulan büro donanımlarının vb. fiziki alt yapılarının iyileĢtirilmesi, 
ihtiyaca cevap verebilmesi ve etkin kullanımının sağlanması için modernizasyonu sağlanacaktır. 
Etkin ve verimli bir AR-GE hizmeti sunabilmek için yeterli araĢtırma altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Altyapıları 
yetersiz olan araĢtırma enstitülerinin fiziki altyapılarının rehabilitasyonu gerçekleĢtirilecektir. 
Bakanlık kaynaklarının, performans programına uygun olarak dağılımı yapılarak, etkin, ekonomik ve verimli 
kullanılması sağlanacaktır. 
 Ġç kontrol sistemlerinin oluĢturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel 
yönetim kurallarının oluĢturularak tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin oluĢturulması 
ve uygulanması sağlanacaktır. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Personel çalıĢma ortamı ve iĢ koĢulları standardına 
uyum oranı (Yüzde) 

100 100 100 

Merkez ve taĢra teĢkilatının hizmet binaları, sosyal ve destek tesislerinin iyileĢtirilmesi amacıyla mevcut çalıĢma 
ortamı ve iĢ yeri koĢulları standardı belirleme ve iĢlevselliğini ölçmeye yönelik fizibilite raporları hazırlanacaktır.. 

2 Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı(Adet) 130 140 150 

Merkez ve taĢra teĢkilatının hizmet binaları ile sosyal ve destek tesislerinin fizibilite raporları hazırlanarak bakım ve 
onarımları yapılacaktır. 

3 
Eğitim merkezlerinden sertifika alan kiĢi sayısı 
(Adet) 

2.411 3.150 3.510 

Ülke genelinde 4 adet hizmetiçi eğitim merkezinden sertifika veya katılım belgesi alan kiĢi sayısını ifade eder. 2011 
yılı için 3.510 personelin bu eğitim merkezlerinde eğitilmesi hedeflenmektedir. 

4 
Fiziki altyapıları rehabilite edilen araĢtırma 
enstitüsü sayısı (Adet) 

6 21 12 

AraĢtırmalarda verimliliği ve etkinliği etkileyen faktörlerin baĢında yeterli fiziki altyapı imkanları gelmektedir. 
AraĢtırma Enstitülerimizin bugünkü koĢulları kısmen yetersizlik göstermektedir. Fiziki durumları öncelik arz eden 
12 kurumun altyapılarının rehabilitesi hedeflenmektedir. 

5 
Toplam harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı 
(Yüzde) 

98 98 98 

Bakanlık bütçesinin planlama ve kullanım etkinliği artırılmak suretiyle kaynağın etkin kullanımı sağlanacaktır. 

6 
Yıl içinde yapılan toplam aktarma tutarının toplam 
bütçeye oranı (Yüzde) 

5 5 5 

Ödenek Planlamanın etkinliği artırılmak suretiyle tertipler arasında ödenek aktarma oranı düĢürülecektir. 

7 Bilgilendirme toplantıları ve eğitim sayısı (Adet) 5 35 40 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Kamu Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı doğrultusunda Bakanlık 
Birimlerinden bir pilot birim (SGB) seçilmiĢ, bu birimde Kamu Ġç Kontrol Standartlarının oluĢturulması sağlanmıĢ 
olup, pilot proje kapsamında elde edilen bilgi ve tecrübenin Bakanlığımız Merkez ve TaĢra Birimleriyle 
paylaĢılması için bölgesel bazda (7 bölge) toplantı ve eğitimler yapılması hedeflenmektedir. Ġç kontrol 
standartlarının yerleĢtirilmesi için 2010 ve 2011 yıllarında 10'ar adet bölgesel toplantı ve eğitim planlanmaktadır. 
Bütçe hazırlığı ve uygulaması, taĢınır mal kaydı ile ilgili merkez ve taĢra teĢkilatı personeline yönelik 2010 yılında 25 
adet ve 2011 yıllında ise 30 adet toplantı yapılacaktır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

8 
Bakanlık veri merkezi performans, güvenlik ve 
kapasite artıĢ oranı (Yüzde) 

20 200 10 

Veri merkezinde yer alan sunucular daha hızlı iĢlemciye sahip sunucular ile desteklenecektir. Bu sayede artan 
kullanıcı sayısına, rapor miktarına ve dıĢ birimlere verilen web servislerine hızlı cevap verilmesi amaçlanmaktadır.  

9 
Kamu Ġç Kontrol standartlarına uyum oranı 
(Yüzde) 

20 30 40 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Kamu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı doğrultusunda Bakanlık Birimlerinden en 
az bir pilot birim seçilmesi,  bu birimde Kamu Ġç Kontrol Standartlarının oluĢturulması ve oluĢturulan sistemin 
tüm Bakanlık bünyesine yayılmasında danıĢmanlık ve teknik destek görevi yürütülecektir. 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Teknik ve fiziki alt yapı geliĢtirme 57.066.971 3.560.000 60.626.971 

2 Bütçe yönetimi 313.000 0 313.000 

3 Stratejik yönetim 115.000 0 115.000 

GENEL TOPLAM 57.494.971 3.560.000 61.054.971 
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PERFORMANS HEDEFĠ 31. 
BAKANLIK TEKNĠK VE FĠZĠKĠ ALT YAPI HĠZMETLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK VE KAYNAKLARIN ETKĠN, EKONOMĠK VE VERĠMLĠ 
KULLANIMINI SAĞLAMAK 

FAALĠYET ADI TEKNĠK VE FĠZĠKĠ ALT YAPI GELĠġTĠRME 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.07 - YAYIN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 
17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ  

 Yeni istihdam edilecek AB Uzman Yardımcısı personelinin kullanımına tahsis edilmek üzere yeni biliĢim ekipmanları 
ve büro malzemesi temini yapılacaktır. Ayrıca, Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢbirliği Ağı projesi kapsamında iletiĢim 
merkezi ve proje grubu için gerekli mamül mal alımı için, 2010’da  yaklaĢık %20 ve 2011 yılında yaklaĢık % 30'luk bütçe 
ayrılmıĢtır. Uluslar arası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢbirliği Ağı projesi kapsamında DanıĢmanlık, Analiz ve Raporlama 
Hizmeti aracılığıyla, iĢ ve veri akıĢının sistematik analizi, bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve ileride oluĢturulması 
öngörülen bilgi yönetim sistemine iliĢkin olarak, doğru bilginin toplanması, doğru ve etkin iĢlenmesi ve kullanıma hazır 
hale getirilerek iĢ akıĢ sistematiğinin oluĢturulması hedeflenmektedir. 
Bu faaliyet ile Merkez ve taĢra teĢkilatının hizmet binaları, araĢtırma enstitülerinin yeterli fiziki altyapıya kavuĢmasını 
sağlamak, sosyal ve destek tesislerinin iyileĢtirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Bakanlığımız personelinin bilgi ve 
becerisini geliĢtirerek iĢ motivasyonunu artırmak, kurum içi iletiĢime katkıda bulunmak ve kurumun dinamizm ve 
saygınlığını arttırmak gibi amaçları gerçekleĢtirebilmek için hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Bu eğitimlerin 
devamlılığının sağlanması, eğitim kapasitesinin arttırılması, eğitim hizmetlerinin uluslararası standartlara yükseltilmesi, 
mevcut tesislerde zaman içinde oluĢan yıpranmalara karĢı bakım ve onarımların yapılması, eğitim kurumlarında verilen 
kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin arttırılması ile kurumumuz teknik ve fiziki alt yapısının çağın 
gereklerine uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. 
Bu kapsamda, Merkez ve taĢra teĢkilatının hizmet binaları, sosyal ve destek tesislerinin iyileĢtirilmesi amacıyla çalıĢma 
ortamlarının mevcut durumu ile Merkez TeĢkilatı iĢ yeri koĢullarının standartlara uyumunu sağlamak üzere fiziki durum 
raporları hazırlanacaktır. Ayrıca, 3 adet yeni hizmet binası (4.400 m²) yaptırılacak ve fizibilite raporları hazırlanan ve 
öncelik arz eden (Merkez ve TaĢra TeĢkilatına ait) 140 adet (40.000 m²)hizmet ve tesis binasının bakım ve onarımı 
yapılacaktır. Bu faaliyete yönelik ana maliyet unsuru altyapı için bina tadilat (metrekare birim fiyatı, yenileme ve bakım 
onarım yapılacak alan miktarı), laboratuar cihaz ve ekipmanları, büro ekipmanları, proje yürütme giderleri ve genel 
yönetim giderleridir. Maliyet aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır. Yeni Hizmet Binası Yapım Maliyeti=  Metrekare Birim 
Fiyatı ( 700 TL.) X Toplam Metrekare (4.400) Bakım Onarım Maliyeti= Metrekare Birim Fiyatı ( 250 TL.) X Toplam 
Metrekare (40.000) 8. maddede belirtilen yıllık artıĢ oranı önceki yıla göre yüzdesel artıĢ oranıdır. 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

TEKNĠK  
VE  

FĠZĠKĠ ALT YAPI 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 1.445.180 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 239.378 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.685.413 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 46.697.000 

07 Sermaye Transferleri 2.000.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
57.066.971 
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Döner Sermaye 3.150.000 

Diğer Yurt Ġçi 400.000 

Yurt DıĢı  10.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 3.560.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 60.626.971 
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PERFORMANS HEDEFĠ 31. 

BAKANLIK TEKNĠK VE FĠZĠKĠ ALT YAPI 
HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE KAYNAKLARIN 
ETKĠN, EKONOMĠK VE VERĠMLĠ KULLANIMINI 
SAĞLAMAK 

FAALĠYET ADI BÜTÇE YÖNETĠMĠ 

SORUMLU HARCAMA BĠRĠMĠ VEYA 
BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 

Bütçe yönetimi; Bakanlık bütçesinin ve ayrıntılı harcama programının hazırlanması, ödeneklerin ilgili birimlere 
gönderilmesi, kesin hesabın ve yatırım programının hazırlanması ve koordinesinin sağlanması, taĢınır mal kaydının 
tutulması gibi unsurları içermektedir. Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatınca, kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik 
ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, bütçe yönetim sürecinin daha hızlı bir Ģekilde sürdürülmesini sağlamak için, 
bilgisayar programının kullanımıyla ilgili olarak, merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerinde yapılacak olan bilgilendirme 
eğitimlerini, danıĢmanlık hizmeti alımını ve makine teçhizat alımını kapsamaktadır. Ayrıca bütçe süreciyle ilgili olarak 
merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerine, kaynakların ihtiyaç anında ve doğru Ģekilde harcanabilmesini sağlamak amacıyla, 
bütçe uygulama esasları ve taĢınır mal kaydı ile ilgili eğitim verilecektir. Bakanlığımız taĢra birimlerinde yürütülen 
projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılacaktır. Bütçe hazırlık ve yönetim süreciyle ilgili 
olarak, kitap, broĢür vb basımı için harcama yapılacaktır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

BÜTÇE YÖNETĠMĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 295.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
313.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 313.000 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 31. 

BAKANLIK TEKNĠK VE FĠZĠKĠ ALT YAPI HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 
VE KAYNAKLARIN ETKĠN, EKONOMĠK VE VERĠMLĠ KULLANIMINI 
SAĞLAMAK 

FAALĠYET ADI STRATEJĠK YÖNETĠM 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 

Bakanlık kaynaklarının; ekonomik, verimli ve performans programına uygun Ģekilde kullanılması sağlanacaktır. Ġç 
kontrol sistemlerinin kurulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim 
kuralları belirlenecektir. Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin oluĢturulması ve 
uygulanması sağlanacaktır. 
Bu kapsamda; Bakanlığımız Merkez Birimlerinden en az bir (1) Pilot birim seçilerek söz konusu Ġç Kontrol 
Sistemi Standartlarının oluĢturulması sağlanacaktır. Pilot birimde çalıĢmaların tamamlanmasından sonra merkez 
ve taĢra birimlerine, yapılan çalıĢmalar ve Ġç Kontrol Sistemi hakkında bilgilendirme toplantıları (Bölgesel olarak 
10 toplantı ) ve eğitimler verilerek sistemin Bakanlık bünyesine yayılmasında danıĢmanlık görevi yürütülecektir. 
Bakanlığımız Ön Mali Kontrol ĠĢlemleri ve Ġç Kontrol Sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi için Bakanlığımız Mali 
Hizmetler Uzmanları ve Yardımcılarının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin alınması sağlanacaktır. Bakanlığımız 2010–
2014 dönemi için hazırlanan Stratejik Plan; düzenlenecek bölgesel toplantılarda paydaĢlara ve il müdürlüklerimize 
tanıtılacaktır. Düzenlenen bu toplantılarda; performans programı hakkında il müdürlüklerimize yönelik 
bilgilendirmeler de yapılacaktır. Personel giderleri, yolluk giderleri, tanıtım ve eğitim materyalleri ile organizasyon 
giderleri maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

STRATEJĠK 
YÖNETĠM 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 115.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 115.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 115.000 
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STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL VE 
KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 34. 
BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMINI YAYGINLAġTIRMAK 
SURETĠ ĠLE ĠġLEM VE SÜREÇLERĠ KOLAYLAġTIRMAK 

PERFORMANS HEDEFĠ 32. 
BAKANLIK FAALĠYETLERĠNDE BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM 
TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMINI ARTIRMAK 

Bakanlığımız faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yapılan iĢlemleri,  biliĢim teknolojisinden faydalanarak, daha kısa 
sürede, kolay ve hatasız Ģekilde yapmak hedeflenmektedir. Bakanlığımız çalıĢanlarının Bakanlık faaliyetlerinde 
günümüz teknolojisi gereksinimi olan bilgi iĢlem teknolojilerine adaptasyonunu sağlamak ve Bakanlık bünyesinde 
bulunan veri tabanlarının güvenliğini sağlayarak daha etkin bir konuma gelmesini temin etmek için çalıĢmalar 
yürütülecektir. Farklı hedef gruplarının ihtiyaçlarına hızlı ve sağlıklı cevap vermek, sektör paydaĢları arasında etkin 
bilgi akıĢı ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla online bilgi ve iletiĢim platformu oluĢturulacaktır. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Faaliyetlerin elektronik ortamda izlenme oranı 
(Yüzde) 

12 40 60 

Yürütülen faaliyetlerden, yazlık eğitim ve dinlenme tesislerinin iĢletilmesi, taĢra birimlerinin misafirhane 
faaliyetlerinin takibi, kafeterya, spor salonu, kuaförler gibi sosyal tesislerin çalıĢtırılması, merkez ve taĢra teĢkilatı 
hizmet binası ve lojmanların bakım onarım giderlerinin takibi, taĢranın hizmet binası kiralama giderleri elektronik 
ortamda takip edilmekte olup, 2011 yılında resmi araçların akaryakıt sarfiyatlarının takibi (TaĢıt Tanıma Sistemi), 
elektronik ortama aktarılarak daha hızlı ve verimli hizmet sunulması sağlanacaktır. 

2 
Faaliyetlerin elektronik ortama aktarılması oranı 
(Yüzde) 

- 50 50 

Atama, nakil, kadro, terfi, sicil ve emeklilik iĢlemlerinin elektronik ortama aktarılarak iĢ akıĢının hızlandırılması 
amaçlanmaktadır. 2010 yılında söz konusu iĢlemlerin %50 'sinin, geri kalan %50' lik kısmının da 2011 yılında 
elektronik ortama aktarılması planlanmaktadır. 

3 
Bakanlık merkez teĢkilatında EDYS kullanıcı sayısı 
(Sayı) 

100 500 600 

Kırtasiye giderlerinden tasarruf sağlanması ve iĢ akıĢının hızlandırılması amaçlanmaktadır. 

4 
Bakanlık web sitesinin ziyaretçi sayısında artıĢ oranı 
(Yüzde) 

20 30 40 

Bakanlık web sitesi aracılığıyla, görev alanına giren konularla ilgili bilgi ve belgelere ulaĢımın kolaylaĢtırılması ve 
daha geniĢ kitlelere ulaĢılması öngörülmektedir. 

5 
Elektronik ortamda yapılan iĢlerin, klasik yöntemlerle 
yapılan iĢlere oranı (Yüzde) 

50 60 65 

Bakanlığımız birimlerinde yürütülen faaliyetlerin elektronik ortamlarda yürütülmesi hedeflenmektedir. 

6 
E-posta hizmetinden faydalanacak personel sayısı 
(Adet) 

3.600 10.000 12.000 

Bakanlığımız taĢra birimlerinde çalıĢan personelin de e-posta hizmetinden faydalandırılması amaçlanmaktadır. 

 
 
 
 
 

 

 
FAALĠYETLER 

KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Bilgi ve iletiĢim teknolojileri yönetimi 12.252.765 0 12.252.765 

GENEL TOPLAM 12.252.765 0 12.252.765 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 32  

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 32. 

BAKANLIK FAALĠYETLERĠNDE BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 
KULLANIMINI ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ YÖNETĠMĠ 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 
17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ KOORDĠNASYON  
                     DAĠRESĠ BAġKANLIĞI  
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Bakanlığımızın BiliĢim hizmetlerinin alt yapısı güçlendirilerek, hizmetlerin sürekliliğini,  iĢlevselliğini, performansı 
ve güvenliğini artırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla; Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı’nın Ġnternet tabanlı çevrim 
içi uygulamalarının sunucu, depolama, yedekleme, ağ ve güvenlik altyapısının iyileĢtirilmesi, Bakanlık Veri 
Merkezi bina, havalandırma, fiziksel güvenlik, yangın algılama ve önleme, elektrik (kesintisiz güç kaynağı, 
jeneratör) ve kablolama altyapısının geliĢtirilmesi, Bakanlık ana web sayfası olarak hizmet verecek portal yapısının 
tüm Bakanlık birimlerini kapsayacak Ģekilde kurulması, Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Uygulamasının 
yaygınlaĢtırılması (100 kullanıcıdan 600 kullanıcıya çıkılması), Bakanlık YerleĢkesindeki yaklaĢık 2000 kullanıcıya  
(2011 yılı içerisinde bitmesi planlanan Bakanlık hizmet binası ile kullanıcı sayısının 3000 üzerinde olması 
beklenmektedir.)verilmekte olan biliĢim hizmetlerinin zenginleĢtirilmesi, performans ve kalitesinin arttırılması, 
Eğitim (Bakanlık biliĢim hizmetleri personelinin teknik eğitimi – adam/gün), Bakanlığın sağlamakta olduğu 
biliĢim hizmetleri (Internet tabanlı çevrim içi uygulamalar ve Bakanlık yerleĢkesi biliĢim hizmetleri) için Çağrı 
Merkezi Uygulamasının kurulması öngörülmektedir. BiliĢim hizmetlerinin iĢlem ve sürecinin hızlandırılması, 
insan kaynaklarının ve zamanın etkin kullanılması, personelin çalıĢma ortamının fiziki ve teknik koĢullarının 
iyileĢtirilmesi, Bakanlığımız AR-GE faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olduğu gerçeğinden 
hareketle AraĢtırma Sisteminde Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri'nin yaygınlaĢtırılması sonucunda faaliyetlerimizin hızlı, 
doğru ve etkin sunulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ―Bilgi Teknoloji Altyapısının GeliĢtirilmesi 
Projesi (Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve Sivil Toplum ĠĢbirliği Ağı Projesi), online bilgi ve iletiĢim platformu 
kurulması, Dokümantasyon Bilgi ve ĠletiĢim Merkezi ile Proje GeliĢtirme ve Destek Birimi kurulması e-devlet 
uygulamalarına geçiĢ, faaliyetlerin elektronik dokümantasyon sistemine aktarılması ile, Bakanlığımızın baĢta AB 
ile uyum çalıĢmaları olmak üzere, diğer uluslararası kurum ve kuruluĢlar ile birlikte yürüttüğü çalıĢmalar 
temelinde, ortaya çıkan sağlıklı ve güncel bilginin ülkemizde tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaĢlarla 
paylaĢımı, paydaĢlar arası bilgi ve tecrübe akıĢının düzenlenmesi ve geliĢtirilmesi ve paydaĢlar arası iĢbirliği ve 
diyalogun güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ġnsan kaynakları, taĢınır ve taĢınmaz malları takibi, stok, muhasebe, 
evrak kayıt, duyuru konularını kapsayan yazılım programlarının kullanımı gerçekleĢtirilecektir. Yazılım, Donanım, 
Yazılım GeliĢtirme Hizmeti ve Eğitim temini, personel giderleri ana maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 
BelirlenmiĢ olan döviz kurları kullanılarak 2010–12 yıllarında yapılması planlanan donanım, yazılım, hizmet ve 
eğitim alımları hesaplanmıĢtır. Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢ Birliği Ağı projesinin faaliyetleri kapsamında 
Kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesi amacıyla hazırlanacak Kurumsal Kimlik Kılavuzu için hizmet satın alınması 
ve kurumsal iletiĢim materyalinin hazırlanması öngörülmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFĠ -32 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM 
TEKNOLOJĠLERĠ 

YÖNETĠMĠ 

01 Personel Giderleri 5.663.920 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.080.900 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 297.945 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 5.210.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
12.252.765 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 12.252.765 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 33 

 

STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL 
VE KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 35. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI TARIMSAL VERĠLERĠ VE PĠYASA 
HAREKETLERĠNĠ DAHA ETKĠN ĠZLEMEK, ANALĠZ ETMEK 
VE KARAR VERĠCĠLERE ZAMANINDA BĠLGĠ SUNMAK 
ÜZERE MEVCUT SĠSTEMĠ GÜÇLENDĠRMEK 

PERFORMANS HEDEFĠ 33. 
TARIMSAL VERĠLERĠN VE PĠYASA HAREKETLERĠNĠN 
ZAMANINDA VE UYGUN YÖNTEMLERLE ĠZLENMESĠNĠ 
SAĞLAMAK 

Türkiye genelinde hayvancılık, bitkisel üretim, süs bitkileri ve tarım alet makine istatistiklerinin derlenmesi 
hususunda veri toplama yöntemlerinin geliĢtirilmesi ve daha güvenilir veriler elde edilmesi amacıyla gerekli 
donanım sağlanacaktır. 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sisteminin pilot proje uygulamasından ülke düzeyine yayılması için gerekli 
altyapının kurulması ve ÇMVA sistemi kapsamında sisteme katılacak iĢletme sayısının aĢamalı olarak 1.000'e 
çıkacak Ģekilde iĢletmelerden veri toplanacaktır. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 Hazırlanan rapor, yayın sayısı (Adet) 10 75 80 

2010 yılında 75 adet, 2011 yılında ise 80 adet bülten, tahmin, çalıĢma raporları ve kitap hazırlanarak 
yayınlanacaktır. 

2 Toplanan verinin kalitesi (Yüzde) 25 30 35 

Tarımsal istatistikler hususunda ve ÇMVA sisteminden daha kaliteli veri toplanması sayesinde hataların geri 
dönüĢ ve çeliĢki raporlarının azalması, dönemler arasında elde edilen verilerin daha tutarlı hale gelmesi 
hedeflenmektedir. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Tarımsal verilerin takip ve analizi 883.000 0 883.000 

GENEL TOPLAM 883.000 0 883.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 33 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 33. 

TARIMSAL VERĠLERĠN VE PĠYASA HAREKETLERĠNĠN ZAMANINDA VE 
UYGUN YÖNTEMLERLE ĠZLENMESĠNĠ SAĞLAMAK 

FAALĠYET ADI TARIMSAL VERĠLERĠN TAKĠP VE ANALĠZĠ 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ KOORDĠNASYON  
                     DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.23 - STRATEJĠ GELĠġTĠRME BAġKANLIĞI 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Bakanlığın topladığı istatistikî verinin kalitesi artırılarak ve istatistik kapasitesi güçlendirilerek AB tarım istatistik 
sistemine uyum sağlanması amaçlanmaktadır. TÜĠK ile Bakanlık arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi 
için Eylem Planı hazırlanması, AB tarım istatistikleri konusunda personele eğitim verilmesi, objektif veri 
toplama yöntemlerinin kullanmaya baĢlanması (birim alana hasat, uydu görüntüleri vb.) alternatif veri toplama 
yöntemi olarak gönüllü gruplar oluĢturulması, istatistikî tarımsal iĢletme kayıt sistemi oluĢturulması konusunda 
eğitim verilmesi öngörülmektedir. ÇMVA konusunda; 12 Ġstatistiki bölge biriminde sistemin kurulması, plan 
dahilinde belirlenecek iĢletmelerden veri toplanması, değerlendirilmesi, yasal ve idari düzenlemelerin yapılması, 
ÇMVA verilerinden faydalanarak daha etkin tarım politikalarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Tarım 
politikası konusundaki karar alıcılara ihtiyaç duydukları bilgileri ve verileri zamanında ve güvenilir bir Ģekilde 
sağlamak için araĢtırma projeleri yürütülecektir. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdıĢı tarımsal ürün piyasalarındaki 
geliĢmeler, tarımsal ürün maliyetleri, girdi piyasalarındaki geliĢmeler ve temel ekonomik geliĢmeler takip 
edilmekte, tarım ekonomisi konusunda çeĢitli kuruluĢlarla (üniversiteler, özel sektör ve STK) iĢbirliği yapılarak 
projelerin yürütülmesi öngörülmektedir. Piyasa izleme bültenleri, tarımsal ürün maliyet değerlendirmeleri, ürün 
raporları, durum ve tahmin raporları ve sektörel geliĢme raporları hazırlanacaktır. AB uyum sürecinde 11 ve 13 
numaralı fasıllarda yürütülecek toplantıların koordinasyonu, raporlandırılması ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. 
DanıĢmanlık hizmeti, eğitim(materyal, salon tecrübe vb.) saha çalıĢması, ulaĢım, makine- ekipman bakım ve 
onarımları ile alımları donanım ve bilgisayar programı yazılımı alımları, personel ve sosyal güvenlik giderleri, 
görev yolluğu uygulama (yakıt, yağ gideri, anket formu, kayıt defteri, kırtasiye gideri, tanıtım ve eğitim 
faaliyetleri ) proje eĢ finansman karĢılığı giderler maliyet unsurlarıdır.  

 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

TARIMSAL 
VERĠLERĠN TAKĠP 

VE ANALĠZĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 220.000 

06 Sermaye Giderleri 655.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
883.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  0 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 0 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 883.000 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 34 
 

STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL VE 
KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 36. 
TARIMSAL DESTEKLEME POLĠTĠKALARINI ANALĠZ ETMEK VE 
ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 34. 

TARIMSAL DESTEKLEME POLĠTĠKALARINI ANALĠZ ETMEK VE 
ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

Tarım Kanunu'nun 19 uncu maddesi uyarınca ve Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 
belirlenen ürünlere yapılan desteklemelerin analizi ile etkinliğini arttırmaya yönelik yapılacak çalıĢmaları 
kapsamaktadır. Bu çerçevede, AB'ye uyum çalıĢmaları kapsamında Entegre Ġdare Kontrol Sisteminin (IACS) 
uygulanmasına yönelik alt yapı hazırlık çalıĢmaları içerisinde ihtiyaç tespitlerinin yapılması,  31 Aralık 2008 
tarihli Resmi gazetede yayınlanan AB müktesebatına uyum programında 11. Fasılda yer alan IACS Sisteminin 
kurulması ve Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin oluĢturulması çalıĢmaları yapılacaktır. LPIS sistemi alt yapı 
çalıĢmaları içerisinde tüm ülke uydu görüntüleri sistem içerisinde yer alacaktır. 
- 
 
 
 
 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 
Tüm ülke alan görüntülerinin alınma yüzdesi 
(Yüzde) 

- - 30 

AB'ye uyum sürecinde alt yapı geliĢtirme faaliyetleri kapsamında, AB destekli hazırlık çalıĢmaları devam etmekte 
olan proje kapsamında uydu görüntüleri alınacaktır. Söz konusu iĢ, ülke yüz ölçümü dikkate alındığında 
istenilen çözünürlükteki görüntülerin alınması 2 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle, 2011 yılında bahse 
konu görüntülerin %30'unun elde edilmesi hedeflenmektedir. 

- 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Entegre Ġdare ve Kontrol Sistemi 4.000.000 26.480.514 30.480.514 

GENEL TOPLAM 4.000.000 26.480.514 30.480.514 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 34 

 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 34. 

TARIMSAL DESTEKLEME POLĠTĠKALARINI ANALĠZ ETMEK VE 
ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK 

FAALĠYET ADI ENTEGRE ĠDARE VE KONTROL SĠSTEMĠ 

SORUMLU HARCAMA 
BĠRĠMĠ VEYA 

BĠRĠMLERĠ  

17.01.30.00 - TARIMSAL ÜRETĠM VE GELĠġTĠRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Tarım Kanunu'nun 19 uncu Maddesi uyarınca ve Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 
belirlenen ürünlere yapılan desteklemelerin analizi ile etkinliğini arttırmaya yönelik yapılacak çalıĢmaları 
kapsamaktadır. Bu çerçevede, AB'ye uyum çalıĢmaları kapsamında IACS sisteminin uygulanmasına yönelik alt yapı 
hazırlık çalıĢmaları içerisinde ihtiyaç tespitlerinin yapılması,  31 Aralık 2008 tarihli Resmi gazetede yayınlanan AB 
müktesebatına uyum programında 11. Fasılda yer alan IACS Sisteminin kurulması ve Arazi Parsel Tanımlama 
Sisteminin oluĢturulması çalıĢmaları yapılacaktır.  LPIS çalıĢmalarının tamamlanmasını müteakip IACS faaliyetleri 
hız kazanacak olup, bu kapsamda gerekli çalıĢmalara baĢlanacaktır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ENTEGRE ĠDARE 
VE KONTROL 

SĠSTEMĠ 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 0 

06 Sermaye Giderleri 4.000.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 4.000.000 
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 Döner Sermaye 0 

Diğer Yurt Ġçi 0 

Yurt DıĢı  26.480.514 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 26.480.514 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 30.480.514 
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PERFORMANS HEDEFĠ - 35 

 

STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL VE 
KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 37. 
ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME HĠZMETLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠ 
ARTIRMAK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 35. 

TARIMSAL ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME HĠZMETLERĠNDE; 
ÖZEL SEKTÖR, KAMU ARAġTIRMA KURUMLARI, 
ÜNĠVERSĠTELER VE STK'LARLA ĠġBĠRLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE 
AR-GE ÇIKTILARININ UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK 

AR-GE faaliyetlerinin çözüm odaklı olması temel hedef olarak alınmıĢtır. Ülkemizdeki tarım sektörünü oluĢturan 
paydaĢların sorunlarını çözmek amacı ile yürütülecek AraĢtırma Projelerinin; özel sektör, STK, meslek ve çiftçi 
örgütleri gibi sektör paydaĢlarını da kapsayacak Ģekilde ortaya konulması hedeflenmektedir.. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 PaydaĢlarla ortak proje sayısı (Adet) 12 23 27 

Bu projelerle özellikle sebze yetiĢtiriciliğinde yerli hibrit çeĢit oranının yükselmesi için; özel sektörün yatırımda 
zorlandığı, baĢta biyoteknoloji ve nitelikli gen havuzu konularında araĢtırma enstitülerinin sahip olduğu uzman, 
laboratuar ve gen kaynaklarından yararlanılarak, tohumculuk firmalarına ıslah programlarında kullanacakları yarı-
yol materyali sunmak; özel sektörün karĢılaĢtıkları sorunların çözümü için ortak araĢtırmalar yapmak; özel sektör 
çeĢit ve hatlarının test ve analizlerinin yapılması ve eğitim çalıĢmaları ile nitelikli personel yetiĢtirmek 
amaçlanmıĢtır. 

2 
Proje sonuçlarının yayınlanacağı yurtiçi ve yurtdıĢı 
yayın sayısı (Adet) 

28 61 103 

AraĢtırma Enstitülerinde sonuçlanan AR-GE projelerinin sonuçları yayınlanarak paydaĢ kullanımına açılacaktır. 

3 
Ulusal/uluslararası düzeyde gerçekleĢtirilen 
toplantı sayısı (Adet) 

7 10 7 

AraĢtırma Enstitülerinde sonuçlanan AR-GE projelerinin sonuçlarının hedef kitlelere duyurulması ve sektör 
paydaĢlarına anlatılması amacıyla toplantılar yapılacaktır. 

4 AR-GE desteği verilecek proje sayısı (Adet) 15 20 20 

AR-GE Desteği Tebliği kapsamında; özel sektör, STK, meslek kuruluĢu, çiftçi örgütleri ve üniversiteler gibi 
paydaĢların sunduğu projelerden uygulamaya gireceklerin sayısı ifade edilmektedir. 

 
 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 AraĢtırma ve geliĢtirme 10.049.500 8.220.000 18.269.500 

GENEL TOPLAM 10.049.500 8.220.000 18.269.500 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 35. 

TARIMSAL ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME HĠZMETLERĠNDE; ÖZEL 
SEKTÖR, KAMU ARAġTIRMA KURUMLARI, ÜNĠVERSĠTELER VE 
STK'LARLA ĠġBĠRLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRMEK VE AR-GE ÇIKTILARININ 
UYGULANABĠLĠRLĠĞĠNĠ SAĞLAMAK 

FAALĠYET ADI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ  

AR-GE faaliyetlerinin çözüm odaklı olması temel hedef olarak alınmıĢtır. Ülkemizdeki tarım sektörünü 
oluĢturan paydaĢların sorunlarını çözmeye yönelik AraĢtırma Projelerinin; özel sektör, STK, meslek ve çiftçi 
örgütleri gibi sektör paydaĢlarını da kapsaması hedeflenmektedir. 
Bu projelerden özellikle sebze yetiĢtiriciliğinde yerli hibrit çeĢit oranının artırılması için; özel sektörün yatırımda 
zorlandığı, baĢta biyoteknoloji ve nitelikli gen havuzu konularında araĢtırma enstitülerinin sahip olduğu uzman, 
laboratuar ve gen kaynaklarından yararlanılarak, tohumculuk firmalarına ıslah programlarında kullanacakları 
yarı-yol materyali sunmak; özel sektörün karĢılaĢtıkları sorunların çözümü için ortak araĢtırmalar yapmak; özel 
sektör çeĢit ve hatlarının test ve analizlerinin yapılması ve eğitim çalıĢmaları ile nitelikli personel yetiĢtirmek 
amaçlanmıĢtır. AraĢtırma Enstitüleri ile Özel Sektör ĠĢbirliği Tebliği kapsamında ortak proje çalıĢmalarına 
devam edilecektir. AraĢtırma Enstitülerinde sonuçlanan AR-GE projelerinin sonuçları gerek yurt içinde gerekse 
yurtdıĢında yayınlanacak, hedef kitlelere duyurulması ve sektör paydaĢlarına anlatılması amacıyla etkin 
toplantılar yapılacaktır. Özel Sektör, STK, meslek kuruluĢu, çiftçi örgütleri ve üniversiteler gibi paydaĢlardan 
gelecek olan projelere "mali finansman desteği" sağlanacaktır. Bu kapsamda yeni AR-GE projelerinin 
desteklenmesi öngörülmektedir. Proje bileĢenleri içinde yer alan deneme, araĢtırma vb. sayıları ve büyüklüğü 
maliyet unsurlarını oluĢturmaktadır. 

 
 
 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

ARAġTIRMA VE 
GELĠġTĠRME 

01 Personel Giderleri 0 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 8.000.000 

06 Sermaye Giderleri 1.049.500 

07 Sermaye Transferleri 1.000.000 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
10.049.500 

B
ü

tç
e
 D

ıĢ
ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner Sermaye 8.050.000 

Diğer Yurt Ġçi 160.000 

Yurt DıĢı  10.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 8.220.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 18.269.500 
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STRATEJĠK AMAÇ 6.  
ETKĠN VE KALĠTELĠ HĠZMET SUNMAK ÜZERE YÖNETSEL VE 
KURUMSAL MÜKEMMELĠYETĠ SAĞLAMAK 

STRATEJĠK HEDEF 
38. 

ÜRETĠMDEN TÜKETĠME KADAR OLAN SÜREÇTE, TÜM PAYDAġLARIN 
BĠLĠNÇ DÜZEYĠNĠ ARTIRMAK, ÜRETĠCĠLERĠN BĠLGĠ VE 
BECERĠLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

PERFORMANS 
HEDEFĠ 36. 

ÜRETĠMDEN TÜKETĠME KADAR OLAN SÜREÇTE, TÜM 
PAYDAġLARIN BĠLĠNÇ DÜZEYĠNĠ ARTIRMAK, ÜRETĠCĠLERĠN 
BĠLGĠ VE BECERĠLERĠNĠ GELĠġTĠRMEK 

Sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢları, özel sektör temsilcileri ile Bakanlıkça yürütülen AB ve 
uluslararası faaliyetlerle ilgili bilgi akıĢının sağlanması ve böylece Türk tarımına yön vermek amacıyla ortak akıl 
paylaĢımının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, Bakanlığın uluslararası faaliyetleri konusunda toplumun 
geneline yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapılacaktır. "Dokümantasyon ve DıĢ ĠletiĢim Merkezi" altında 
kurumsal ve sektörel çalıĢmaların bir arada bulunacağı ve ilgili konularda çalıĢma yapan Bakanlık personeli ve dıĢ 
paydaĢların faydalanabileceği bir dokümantasyon birimi oluĢturulması amaçlanmaktadır. YarıĢma programları ile 
kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönden geliĢmesine katkı sağlamak, tarımın her döneminde üretimden tüketime 
kadar aktif rol oynayan kadın çiftçiler ve ailelerine tarımsal konularda eğitim vererek sonuçlarını görmek ve 
sürdürülebilir tarım faaliyetlerinde daha etkili olabilmelerini sağlamak amaçlanmıĢtır. Gençlerin giriĢimci olmaları, 
yeniliklere açık ve meraklı olmaları, cesaret ve risk üstlenmeleri, fedakârlığa katlanabilmeleri, yüksek enerji 
potansiyeli, atılım yapmak isteyen tarım sektörü için önemli bir sosyal sermayedir. Bu sermayenin niteliğini 
artırmak ve sinerji yaratmak için 15–30 yaĢ arası genç çiftçilere çağdaĢ tarımsal bilgi ve teknikleri aktaran eğitimler 
verilecektir. Ülkemizin toprak, su, orman, iklim gibi tabii ve yabani bitki ve hayvan türlerini ve çiftçilerimizin ilgi 
alanına giren diğer konuları araĢtırmak, derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak, aynı konuları tanıtacak, 
benimsetecek film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak ve hazırlatmak, zirai yayım konularıyla ilgili olmak üzere 
eğitim kurumları, çiftçi kuruluĢları ve tarım ile ilgili kamu ve özel diğer teĢekküllerle iĢbirliği yapmak 
hedeflenmektedir. Ülkemizdeki Tarım Sektörünün tüm paydaĢlarının bilinçlendirilmesini sağlamak ve geliĢen 
yeni teknolojileri aktarmak amacıyla Bakanlığımız AR-GE sistemi içerisinde ortaya çıkan sonuçların hedef 
kitlelere ulaĢtırılması hedeflenmektedir. 

- 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

1 

Projeler ve gerekli görülen diğer konularda 
paydaĢlara yönelik düzenlenen 
eğitimler/seminerler/bilgilendirme toplantı sayısı 
(Adet) 

3 3 2 

Talep edildiği ya da makamca gerekli görüldüğü takdirde, AB projeleri ve gerekli görülen konularda ilgili sektör 
temsilcileri, Bakanlık personeli ve ilgili paydaĢlar için düzenlenecektir. 

2 Ortak Akıl ve ĠĢbirliği ÇalıĢtayları (Adet)  - 1 1 

Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve ĠĢbirliği Ağı projesinin faaliyetleri çerçevesinde ilgili kamu ve sivil toplum 
kuruluĢları arasındaki iĢbirliği imkanlarını geliĢtirilerek sürdürülebilir diyalogun güçlendirilmesi, çalıĢtaylar 
aracılığıyla sektör temsilcilerinin konu hakkında bilgilendirilmesi, karĢılaĢılacak fırsat ve güçlüklerin ortaya 
konması, bölgesel düzeyde ihtiyaç ve önceliklerin tespit edilerek, uyumun etkilerine hazırlanma ve sürece katkıda 
bulunma kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

3 

Fuarlarda katılımcılara dağıtılan (satılan) yayın 

miktarları  (CD-Kitap) (Adet) 30.825 32.000 36.000 

Farklı ölçekte 10 organizasyona katılım sağlanacaktır. Bu katılımlarda 8.000 CD ve 28.000 kitap dağıtım ve 
satıĢının yapılması hedeflenmektedir. 

4 
Yayınlara eriĢen bireylerin, ana mesajları 
benimseme oranı (Yüzde) 

- 65 62 

Yayın dağıtımı sırasında Ġki ayda bir 1.200 adet gönderilen Türktarım Dergisi ile aylık periyotla 5.000 adet Tarım 
Bülteni yayımlanmaya baĢlanılmıĢtır. Yayınların ekinde gönderilecek formların doldurularak ana kapak konuları 
ve gündemin okuyucu tarafından yararlı bulunup bulunmadığı, mesajların benimsenip benimsenmediği 
değerlendirilecektir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

5 
Tarımsal içerikli TV yayınlarının izlenme oranı 
(Yüzde) 

- 2 2 

YaklaĢık 50 adet tarımsal içerikli TV filmlerinin ulusal kanallarda yayınlanması sonucunda, yayınların hedeflediği 
üretimden tüketime kadar hedeflemiĢ olduğumuz tüm paydaĢların toplamı olan Türkiye nüfusunun yüzde 2'sine 
ulaĢılmak hedeflenmektedir. Bunun için Radyo Televizyon Üst Kurulundan izlenme oranları (rating) alınarak 
tespit ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

6 
PaydaĢlara yönelik yayınlanan teknik doküman 
sayısı (Adet) 

21 23 19 

AraĢtırma Enstitülerinde sonuçlanan AR-GE projelerinin sonuçlarının PaydaĢların bilgisine sunulması amacıyla 
yayınlanacak teknik doküman sayısı belirtilmiĢtir. 

7 Uygulamalı eğitim ve demonstrasyon sayısı (Adet) 24 30 29 

AraĢtırma Enstitülerinde sonuçlanan AR-GE projelerinin sonuçlarının paydaĢların bilgisine sunulması amacıyla 
gerçekleĢtirilecek görsel anlatımlı program sayıları verilmiĢtir. 

8 
Yapılacak yarıĢmalarla belgeli çiftci aile sayısı 
(Adet) 

1.782 800 1500 

Fırsatların etkin kullanılmasında, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetlere ulaĢmada bireyin cinsiyeti 
nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmamasına, kırsal alanda toplumsal cinsiyet eĢitliğini yerleĢtirmeye, tarımsal 
üretimde verimliliğin arttırılmasına, yöresel ve geleneksel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın 
çiftçilere yönelik  yarıĢmalar düzenlenecektir. 

9 Sertifika alan genç çiftçi sayısı (Adet) 103 200 150 

Eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimler sonucu yapılan sınavlarda baĢarılı olan genç çiftçilere (15-30 yaĢ 
grubunda yer alan üreticiler) sertifika verilerek bölgelerinde Ġl Müdürlüklerince yürütülen projeler ve faaliyetlerde 
önder çiftçi olmaları sağlanmaktadır. 

10 Kadın Çiftçi Farkındalık Oranı (Yüzde) 5 10 8 

Meyvecilik ve sebze üretimi vb. verimi arttıracak uygulamaların benimsetilmesine, kaliteli süt üretimini arttırmaya  
yönelik yapılan faaliyetlerde dönem baĢlangıcı (faaliyet baĢı) ve dönem sonu (faaliyet sonrası) faaliyetlere katılan 
kadın çiftçilere yönelik 2 anket uygulaması yapılarak bu farkındalık oranı tespit edilecektir. 

11 
Tarımsal danıĢmanlık hizmeti alan iĢletme sayısı 
(Adet) 

- 100.000 100.000 

Çiftçilerin bilgi ve teknolojiye eriĢim imkanlarının iyileĢtirilmesi, kaliteli, güvenli ve kayıtlı bir üretim için 
danıĢmanlık hizmetlerinin yürürlüğe girmesidir. PaydaĢların da yer aldığı katılımcılık ve çoğulculuğu esas alan yeni 
bir sistemdir. Bu kapsamda 2011 yılı için 100.000 iĢletmenin bu hizmetten yararlanması öngörülmektedir. 

12 
Tarımsal danıĢmanlık yetki belgesi ve sertifikası 
verilen yararlanıcı sayısı (Adet) 

2.187 2.300 1.150 

Tarımsal danıĢmanlık sistemi içerisinde yetki belgesine sahip üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst 
birlikleri tarımsal danıĢmanlık Ģirketleri, serbest tarım danıĢmanları ve tarım danıĢmanı istihdam eden dernek ve 
vakıflar danıĢmanlık hizmeti verebileceklerdir. 2010 yılı itibariyle 300 kuruluĢa yetki belgesi ve 2.000 kiĢiye 
tarımsal danıĢmanlık sertifikası verilmesi hedeflenmektedir. 2011 yılı için 150 kuruluĢa yetki belgesi ve 1.000 
kiĢiye tarımsal danıĢmanlık sertifikası verilmesi hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2009 2010 2011 

13 
Sulu tarım alanlarında tarımsal mekanizasyon 
sertifikası verilen kiĢi sayısı (Adet) 

150 270 250 

Sulama suyunun, bitkinin istediği zamanda ve istediği miktarda verilmesi, suyun israf edilmeden, çevreye ve 
toprağa zarar vermeden kullanılmasını sağlamak üzere Damla ve Yağmurlama sulama teknolojileri konusunda 
çiftçinin eğitiminin sağlanması amacıyla ülkemiz için 3800 teknik personelin "Sulama Yayımcısı" olarak 
yetiĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda sulama eğitim merkezlerimizde sulama yayımcısı teknik personelin 

yetiĢtirilmesine yönelik kurslara hedeflenen doğrultuda devam edilecektir. 

 

14 Yapılacak Organizasyon Sayısı (Adet) 4 4 4 

2010 yılında bölgesel çalıĢtaylar ile kırsal alandaki kadınların sorunlarını tespit etmek, dikkat çekmek ve çözüm 
önerileri geliĢtirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2010 yılında 450 katılımcının katılımıyla 3 adet bölgesel 
kırsal alanda kadın çalıĢtayının yapılması, aynı zamanda 2010 yılında 1 adet Kooperatif Ürünleri ve Elsanatları 
Sergisi ile sektörün ortak paylaĢımda bulunması hedeflenmektedir. 2011 yılında yapılacak üç bölgesel çalıĢtay ile 
bölgelerin kırsal alanlarındaki kadınların sorunlarını tespit etmek, dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliĢtirmek 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında her çalıĢtaya 150–200 katılımcının katılımıyla 3 adet bölgesel kırsal 
alanda kadın çalıĢtayının yapılması, aynı zamanda 2011 yılında 1 adet Kooperatif Ürünleri ve Elsanatları Sergisi ile 
sektörün ortak paylaĢımda bulunması hedeflenmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

 

FAALĠYETLER 
KAYNAK ĠHTĠYACI 

Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 

1 Eğitim, danıĢmanlık, yayın ve yayım 34.031.932 2.300.000 36.331.932 

GENEL TOPLAM 34.031.932 2.300.000 36.331.932 
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PERFORMANS 
HEDEFĠ 36. 

ÜRETĠMDEN TÜKETĠME KADAR OLAN SÜREÇTE, TÜM PAYDAġLARIN 
BĠLĠNÇ DÜZEYĠNĠ ARTIRMAK, ÜRETĠCĠLERĠN BĠLGĠ VE BECERĠLERĠNĠ 
GELĠġTĠRMEK 

FAALĠYET ADI EĞĠTĠM, DANIġMANLIK, YAYIN VE YAYIM 

SORUMLU 
HARCAMA BĠRĠMĠ 
VEYA BĠRĠMLERĠ  

17.01.00.04 - ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.07 - YAYIN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.32.00 - TEġKĠLATLANMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.33.00 - TARIMSAL ARAġTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
17.01.34.00 - DIġ ĠLĠġKĠLER VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ KOORDĠNASYON  
                     DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 
17.01.00.62 - ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ 

Üretimin artırılması, yurt içindeki ve dıĢındaki araĢtırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer kuruluĢlarca üretilen 
yeni üretim materyali, geliĢtirilen yeni tarım ve üretim tekniklerinin çiftçilerimize tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması 
ile mümkündür. Yeni bilgi ve teknolojilerin çiftçilere aktarılabilmesi amacıyla:  
-―Sulama Yayımcıları‖ yetiĢtirmek amacıyla düzenlenecek kurslarda 270 teknik personel eğitilecektir. 
—250 genç çiftçinin uzmanlarca eğitime alınarak yörelerinde önder çiftçi olmaları sağlanacaktır. 
—Tarımsal danıĢmanlık hizmeti verecek kiĢi ve kuruluĢlara ait yetkilendirme iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca 
üniversiteler ve meslek kuruluĢlarına tarım danıĢmanı yetiĢtirilmesi amacıyla yetki verilecektir. Tarımsal 
danıĢmanlık sisteminin yaygınlaĢtırılması amacıyla danıĢman kullanan iĢletmelere tarımsal danıĢmanlık desteği 
verilecektir.  
—Kadın çiftçilere çeĢitli tarımsal konularda verimi artırıcı uygulamaların benimsetilmesi için eğitim ve yayım 
çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. 
—Tarımda çalıĢan ve kırsal alanda yaĢayan kadınların sorunlarını gündeme getirmek, paydaĢlarla iĢbirliği kurarak 
sorunlara çözüm önerileri geliĢtirmek amacıyla Bölgesel Kırsal Alanda Kadın ÇalıĢtayları düzenlenecektir. 
—Kadın çiftçiler ve ailelerine yönelik yarıĢma programları düzenlenecektir. 
—Üretimden tüketime kadar olan süreçte üretici ve paydaĢların bilgi, bilinç ve becerilerini geliĢtirmek amacıyla; 
yetiĢtiricilik, pazarlama, verimli ve kaliteli tarımsal üretim, güvenilir gıda üretimi, tüketimi, kuraklıkla mücadele vb. 
konularında hedef kitleyi bilgilendirici basılı ve görüntülü yayınlar üretilecektir. 
—Tüm paydaĢlarının bilinçlendirilmesini sağlamak ve geliĢen yeni teknolojileri aktarmak amacıyla Bakanlığımız 
AR-GE sistemi içerisinde ortaya çıkan sonuçların hedef kitlelere ulaĢtırılması için demonstrasyonlar kurulacak ve 
eğitimler yapılacaktır. 
-―Bilgi Teknoloji Altyapısının GeliĢtirilmesi Projesi (Uluslararası Tarımsal ĠliĢkiler ve Sivil Toplum ĠĢbirliği Ağı 
Projesi)‖  kapsamında Bakanlık bünyesinde özellikle AB ve diğer uluslararası muhataplarla tarımsal iĢbirliği 
kapsamında yürütülen çalıĢmalar ve araĢtırmalar sonucunda oluĢturulan bilginin kamu ve ilgili kurum ve 
kuruluĢlar ile paylaĢılarak hem kurumsal Ģeffaflığın artırılması hem de bilginin uygun Ģekilde iĢlenerek kamuya 
birinci elden aktarılmasını sağlayacaktır. Kurulması öngörülen Dokümantasyon Bilgi ve ĠletiĢim Merkezi aracılığı 
ile tarım alanında sektör temsilcileri ve Bakanlık birimlerinin baĢta AB Ortak Tarım Politikası ve uyum çalıĢmaları 
olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluĢlar ile yürütülen çalıĢmalar ve sektörel geliĢmeler konusunda 
bilgilendirilmesi ve sürdürülebilir ortaklık için organik iletiĢim ağının tesisi ve ayrıca, tarım sektörünün 
rekabetçiliğini ve sürdürebilirliğini güçlendirmeye yönelik proje hazırlama ve yönetimi, teknik destek ve eğitim 
faaliyetleri verebilecek proje geliĢtirme ve destek biriminin oluĢturulması, kurulacak bu merkezler koordinasyonu 
ile çeĢitli kesimlerden sektör temsilcilerinin katılımıyla seminer, çalıĢtay, toplantı ve eğitim programları 
gerçekleĢtirilmesi öngörülmektedir. 
Maliyet unsurları; kurulacak demonstrasyon sayısı ve büyüklükleri, basılı ve görüntülü materyallerin üretimi ve 
dağıtımı için teknik alet ve ekipman alımları ile üretim aĢamasında kullanılan girdi alımları, proje yürütme giderleri, 
makine teçhizat alımları, bakım onarım giderleri, seminerler/bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin 
organizasyonu, ağırlama, personel giderleridir. Maliyetler, fiyat araĢtırması neticesinde elde edilen değerlerin 
ortalaması alınarak, harcırahlar ise önceki yıllarda bu konuda ayrılan miktarın yıllık enflasyon baz alınarak 
artırılması ile hesaplanmıĢtır. 
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PERFORMANS HEDEFĠ – 36 

 

FAALĠYET ADI EKONOMĠK KOD ÖDENEK 

EĞĠTĠM, 
DANIġMANLIK, 

YAYIN VE YAYIM 

01 Personel Giderleri 2.168.578 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 359.045 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 953.309 

04 Faiz Giderleri 0 

05 Cari Transferler 25.000.000 

06 Sermaye Giderleri 5.551.000 

07 Sermaye Transferleri 0 

08 Borç verme 0 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK ĠHTĠYACI 
34.031.932 

B
ü

tç
e
 D

ıĢ
ı 

K
a
y
n

a
k

 Döner Sermaye 2.150.000 

Diğer Yurt Ġçi 140.000 

Yurt DıĢı  10.000 

TOPLAM BÜTÇE DIġI KAYNAK ĠHTĠYACI 2.300.000 

TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 36.331.932 
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D. ĠDARE TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 
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Açıklama 

2011 

Bütçe Ġçi Bütçe DıĢı Toplam 

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

1   

Verim ve kaliteyi artırmaya 
yönelik çeĢit, tür, yöntem ve 
teknolojiler geliĢtirmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

2.183.989.500,00 26,00 1.890.000,00 1,65 

2.185.87 
 
 
 

9.500,00 

25,68 

  1 Bitkisel üretimi geliĢtirme 2.180.328.000,00 25,96 0,00 0,00 2.180.328.000,00 25,61 

  2 AraĢtırma ve geliĢtirme 3.661.500,00 0,04 1.890.000,00 1,65 5.551.500,00 0,07 

2   
Yüksek verimli damızlıkları 
geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

58.335.800,00 0,69 2.050.000,00 1,78 60.385.800,00 0,71 

  3 Hayvancılığı geliĢtirme 51.000.000,00 0,61 0,00 0,00 51.000.000,00 0,60 

  4 AraĢtırma ve geliĢtirme 7.335.800,00 0,09 2.050.000,00 1,78 9.385.800,00 0,11 

3   
Hasat ve hasat sonrası ürün ve 
kalite kayıplarını azaltacak 
tedbirler almak. 

1.469.000,00 0,02 1.890.000,00 1,65 3.359.000,00 0,04 

  5 AraĢtırma ve geliĢtirme 1.469.000,00 0,02 1.890.000,00 1,65 3.359.000,00 0,04 

4   
Arz açığı olan ürünlerin üretimini 
yönlendirmek ve artırmak. 

2.598.856.000,00 30,94 0,00 0,00 2.598.856.000,00 30,53 

  6 Hayvancılığı geliĢtirme 1.210.970.000,00 14,42 0,00 0,00 1.210.970.000,00 14,22 

  7 Bitkisel üretimi geliĢtirme 1.387.886.000,00 16,53 0,00 0,00 1.387.886.000,00 16,30 

5   

Katma değeri yüksek ve 
sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin 
üretimini yönlendirmek ve 
artırmak. 

676.316.000,00 8,05 0,00 0,00 676.316.000,00 7,94 

  8 Bitkisel üretimi geliĢtirme 676.316.000,00 8,05 0,00 0,00 676.316.000,00 7,94 

6   ĠĢletmeleri kayıt altına almak. 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 

  9 
Tarım ve gıda iĢletmelerinin kayıt 
altına alınması 

320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 

7   
Havza bazlı üretime geçiĢ 
sürecinde alt yapı geliĢtirme 
çalıĢmalarını yapmak. 

2.625.000,00 0,03 1.100.000,00 0,96 3.725.000,00 0,04 

  10 Havza bazlı üretime geçiĢ çalıĢmaları 2.625.000,00 0,03 1.100.000,00 0,96 3.725.000,00 0,04 

8   
Tarımsal ürün ticaretinin 
geliĢtirilmesine katkıda 
bulunmak. 

502.895,00 0,01 1.100.000,00 0,96 1.602.895,00 0,02 

  11 AraĢtırma ve geliĢtirme 381.000,00 0,00 1.100.000,00 0,96 1.481.000,00 0,02 

  12 Protokol, iĢbirliği ve koordinasyon 59.574,00 0,00 0,00 0,00 59.574,00 0,00 

  13 Eğitim, danıĢmanlık, yayın ve yayım 62..321,00 0,00 0,00 0,00 62.321,00 0,00 

9   
Tarım arazilerini korumak ve 
geliĢtirmek. 

159.000,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 

  14 
Toprak koruma ve sürdürülebilir 
arazi kullanımının sağlanması 

159.000,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 

10   
Çevreye duyarlı modern sulama 
sistemlerini geliĢtirmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

52.257.608,00 0,62 370.000,00 0,32 52.627.608,00 0,62 

  15 
Sulama sistemlerini geliĢtirme ve 
yaygınlaĢtırma 

52.257.608,00 0,62 370.000,00 0,32 52.627.608,00 0,62 

11   

Genetik kaynakları kayıt altına 
almak, korumak, 
karakterizasyonunu yapmak ve 
sürdürülebilir kullanımını 
sağlamak 

24.222.000,00 0,29 4.310.000,00 3,75 28.532.000,00 0,34 

  16 Genetik kaynakların korunması 24.222.000,00 0,29 4.310.000,00 3,75 28.532.000,00 0,34 
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Açıklama 

2011 

Bütçe Ġçi Bütçe DıĢı Toplam 

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

12   

Sürdürülebilir balıkçılık / su 
ürünleri yönetim sisteminin 
hayata geçirilmesine yönelik 
çalıĢmalar yapmak. 

8.644.571,00 0,10 400.000,00 0,35 9.044.571,00 0,11 

  17 
Su ürünleri/balıkçılık kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi 

8.644.571,00 0,10 400.000,00 0,35 9.044.571,00 0,11 

13   
Tarımsal çevre yönetimi 
uygulamalarını geliĢtirmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

16.860.000,00 0,20 3.495.000,00 3,04 20.355.000,00 0,24 

  18 Tarımsal çevre yönetimi 16.860.000,00 0,20 3.495.000,00 3,04 20.355.000,00 0,24 

14   

Mera ıslah çalıĢmalarını 
geliĢtirmek, yaygınlaĢtırmak ve 
sürdürülebilir kullanımını 
sağlamak. 

21.853.000,00 0,26 0,00 0,00 21.853.000,00 0,26 

  19 
Mera ıslahı, tespit, tahdit ve 
amenajmanı 

21.853.000,00 0,26 0,00 0,00 21.853.000,00 0,26 

15   
Alternatif tarımsal üretim 
tekniklerini geliĢtirmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

51.630.000,00 0,61 0,00 0,00 51.630.000,00 0,61 

  20 
Alternatif tarımsal üretim 
uygulamaları 

51.630.000,00 0,61 0,00 0,00 51.630.000,00 0,61 

16   

Biyotik ve abiyotik stres 
koĢullarına toleranslı çeĢit, 
yöntem ve teknoloji geliĢtirmeye 
yönelik çalıĢmalar yapmak. 

2.903.000,00 0,03 1.510.000,00 1,31 4.413.000,00 0,05 

  21 AraĢtırma ve geliĢtirme 2.903.000,00 0,03 1.510.000,00 1,31 4.413.000,00 0,05 

17   
Tahmin ve erken uyarı 
sistemlerinin uygulanmasını 
yaygınlaĢtırmak 

136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 

  22 Erken uyarı ve risk değerlendirme 136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 

18   
Tarım sigortaları uygulamalarının 
kapsamını geniĢletmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

99.400.000,00 1,18 0,00 0,00 99.400.000,00 1,17 

  23 Tarım sigortaları uygulamaları 99.400.000,00 1,18 0,00 0,00 99.400.000,00 1,17 

19   
Doğal afetler nedeniyle meydana 
gelen üretici zararlarını 
karĢılamak. 

10.580.000,00 0,13 0,00 0,00 10.580.000,00 0,12 

  24 Doğal afet yardımı 10.580.000,00 0,13 0,00 0,00 10.580.000,00 0,12 

20   
Gıda ve yem analiz, araĢtırma, 
kontrol ve denetim hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

25.218.600,00 0,30 700.000,00 0,61 25.918.600,00 0,30 

  25 AraĢtırma ve geliĢtirme 828.600,00 0,01 700.000,00 0,61 1.528.600,00 0,02 

  26 
Gıda ve yem denetim, kontrol, 
rehberlik ve laboratuvar hizmetleri 

24.390.000,00 0,29 0,00 0,00 24.390.000,00 0,29 

21   
Gıda ve yem güvenilirliği alanında 
uluslararası iliĢkilerde uyum ve 
etkinliği artırmak. 

7.884.671,00 0,09 0,00 0,00 7.884.671,00 0,09 

  27 Mevzuat uyumlaĢtırma 25.100,00 0,00 0,00 0,00 25.100,00 0,00 

  28 Protokol, iĢbirliği ve koordinasyon 7.859.571,00 0,09 0,00 0,00 7.859.571,00 0,09 

22   
Güvenilir gıda bilincini artırmak 
ve otokontrol uygulamalarını 
etkinleĢtirmek. 

1.250.000,00 0,01 0,00 0,00 1.250.000,00 0,01 

  29 Gıda güvenilirliği bilincini artırma 1.250.000,00 0,01 0,00 0,00 1.250.000,00 0,01 

23   
Ticarete konu olan tarımsal 
ürünlerde kontrol ve karantina 
hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

20.000.000,00 0,24 0,00 0,00 20.000.000,00 0,23 

  30 Karantina hizmetleri 20.000.000,00 0,24 0,00 0,00 20.000.000,00 0,23 
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Açıklama 

2011 

Bütçe Ġçi Bütçe DıĢı Toplam 

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

24   
Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerini 
geliĢtirmek. 

83.432.200,00 0,99 50.777.000,00 44,21 134.209.200,00 1,58 

  31 AraĢtırma ve geliĢtirme 809.200,00 0,01 5.270.000,00 4,59 6.079.200,00 0,07 

  32 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele 

82.048.000,00 0,98 45.507.000,00 39,62 127.555.000,00 1,50 

  33 
Veteriner ilaçlarının 
ruhsatlandırılması, kontrolü ve eğitim 

525.000,00 0,01 0,00 0,00 525.000,00 0,01 

  34 Hayvanların kayıt altına alınması 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

25   
Bitki hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerini 
geliĢtirmek. 

15.609.000,00 0,19 390.000,00 0,34 15.999.000,00 0,19 

  35 AraĢtırma ve geliĢtirme 1.159.000,00 0,01 390.000,00 0,34 1.549.000,00 0,02 

  36 Bitki koruma hizmetleri 14.450.000,00 0,17 0,00 0,00 14.450.000,00 0,17 

26   
Tarımsal sanayi ve üretimde yeni 
teknik ve teknolojileri araĢtırmak, 
geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

276.061.612,00 3,29 1.870.000,00 1,63 277.931.612,00 3,26 

  37 AraĢtırma ve geliĢtirme 4.398.000,00 0,05 1.870.000,00 1,63 6.268.000,00 0,07 

  38 Kırsal kalkınma 271.663.612,00 3,23 0,00 0,00 271.663.612,00 3,19 

27   

Her türlü yerel üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
pazarlama imkanlarının 
artırılmasına yönelik çalıĢmalar 
yapmak. 

11.739.073,00 0,14 0,00 0,00 11.739.073,00 0,14 

  39 Kırsal kalkınma 11.739.073,00 0,14 0,00 0,00 11.739.073,00 0,14 

28   

Bölgesel ve Kırsal Kalkınma 
Projeleri kapsamında gerekli 
altyapı çalıĢmalarını 
gerçekleĢtirmek. 

9.868.000,00 0,12 2.438.121,00 2,12 12.306.121,00 0,14 

  40 Kırsal kalkınma 9.868.000,00 0,12 2.438.121,00 2,12 12.306.121,00 0,14 

29   
Tarımsal ürünlerin 
pazarlanmasında üretici 
örgütlerinin etkinliğini artırmak. 

152.546.925,00 1,82 0,00 0,00 152.546.925,00 1,79 

  41 Üretici örgütlerini geliĢtirme 152.546.925,00 1,82 0,00 0,00 152.546.925,00 1,79 

30   

Bakanlık personel politikalarını 
insan kaynakları yönetim anlayıĢı 
ile bütünleĢtirmek ve 
etkinleĢtirmek. 

50.413.877,00 0,60 0,00 0,00 50.413.877,00 0,59 

  42 Ġnsan kaynakları yönetimi 50.413.877,00 0,60 0,00 0,00 50.413.877,00 0,59 

31   

Bakanlık teknik ve fiziki alt yapı 
hizmetlerini geliĢtirmek ve 
kaynakların etkin, ekonomik ve 
verimli kullanımını sağlamak. 

57.494.971,00 0,68 3.560.000,00 3,10 61.054.971,00 0,72 

  43 Teknik ve fiziki alt yapı geliĢtirme 57.066.971,00 0,68 3.560.000,00 3,10 60.626.971,00 0,71 

  44 Bütçe yönetimi 313.000,00 0,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 

  45 Stratejik yönetim 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 

32   
Bakanlık faaliyetlerinde Bilgi ve 
ĠletiĢim Teknolojileri kullanımını 
artırmak. 

12.252.765,00 0,15 0,00 0,00 12.252.765,00 0,14 

  46 Bilgi ve iletiĢim teknolojileri yönetimi 12.252.765,00 0,15 0,00 0,00 12.252.765,00 0,14 

33   

Tarımsal verilerin ve piyasa 
hareketlerinin zamanında ve 
uygun yöntemlerle izlenmesini 
sağlamak. 

883.000,00 0,01 0,00 0,00 883.000,00 0,01 

  47 Tarımsal verilerin takip ve analizi 883.000,00 0,01 0,00 0,00 883.000,00 
 

0,01 
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Açıklama 

2011 

Bütçe Ġçi Bütçe DıĢı Toplam 

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 

34   
Tarımsal destekleme politikalarını 
analiz etmek ve etkinliğini 
artırmak. 

4.000.000,00 0,05 26.480.514,00 23,06 30.480.514,00 0,36 

  48 Entegre Ġdare ve Kontrol Sistemi 4.000.000,00 0,05 26.480.514,00 23,06 30.480.514,00 0,36 

35   

Tarımsal araĢtırma ve geliĢtirme 
hizmetlerinde; özel sektör, kamu 
araĢtırma kurumları, üniversiteler 
ve STK larla iĢbirliğini geliĢtirmek 
ve AR-GE çıktılarının 
uygulanabilirliğini sağlamak. 

10.049.500,00 0,12 8.220.000,00 7,16 18.269.500,00 0,21 

  49 AraĢtırma ve geliĢtirme 10.049.500,00 0,12 8.220.000,00 7,16 18.269.500,00 0,21 

36   

Üretimden tüketime kadar olan 
süreçte, tüm paydaĢların bilinç 
düzeyini artırmak, üreticilerin 
bilgi ve becerilerini geliĢtirmek. 

34.031.932,00 0,41 2.300.000,00 2,00 36.331.932,00 0,43 

  50 Eğitim, danıĢmanlık, yayın ve yayım 34.031.932,00 0,41 2.300.000,00 2,00 36.331.932,00 0,43 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 6.583.795.500,00 78,39 114.850.635,00 100,00 6.698.646.135,00 78,69 

Genel Yönetim Giderleri 1.672.238.500,00 19,91     1.672.238.500,00 19,64 

Diğer Ġdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

142.353.000,00 1,70     142.353.000,00 1,67 

GENEL TOPLAM 8.398.387.000,00 100,00 114.850.635,00 100,00 8.513.237.635,00 100,00 
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TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU 
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Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FAALĠYET 
TOPLAMI 

GENEL YÖNETĠM 
GĠDERLERĠ 
TOPLAMI 

DĠĞER 
ĠDARELERE 
TRANSFER 
EDĠLECEK 

KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

GENEL TOPLAM 

01 Personel Giderleri 54.087.000 1.336.874.000 0 1.390.961.000 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.832.000 256.431.000 0 266.263.000 

03 
Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 
63.271.500 74.265.500 0 137.537.000 

04 Faiz Giderleri 0 0 0 0 

05 Cari Transferler 5.968.680.000 4.668.000 142.353.000 6.115.701.000 

06 Sermaye Giderleri 219.220.000 0 0 219.220.000 

07 Sermaye Transferleri 125.180.000 0 0 125.180.000 

08 Borç verme 143.525.000 0 0 143.525.000 

09 Yedek Ödenek 0 0 0 0 

Bütçe Ödeneği Toplamı 6.583.795.500 1.672.238.500 142.353.000 8.398.387.000 

B
Ü

T
Ç

E
 D

IŞ
I 

K
A

Y
N

A
K

 

Döner Sermaye 35.050.000 0   35.050.000 

Diğer Yurt İçi Kaynaklar 2.000.000 0   2.000.000 

Yurt Dışı Kaynaklar 77.800.635 0   77.800.635 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak 

Ġhtiyacı 
114.850.635 0   114.850.635 

Toplam Kaynak Ġhtiyacı 6.698.646.135 1.672.238.500 142.353.000 8.513.237.635 
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FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠ  
 

NO PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER 

1 
Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik 
çeĢit, tür, yöntem ve teknolojiler 
geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

Bitkisel üretimi geliĢtirme TÜGEM, ĠLMD  

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

2 
Yüksek verimli damızlıkları geliĢtirmek 
ve yaygınlaĢtırmak. 

Hayvancılığı geliĢtirme TÜGEM, ĠLMD 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

3 
Hasat ve hasat sonrası ürün ve kalite 
kayıplarını azaltacak tedbirler almak. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

4 
Arz açığı olan ürünlerin üretimini 
yönlendirmek ve artırmak. 

Hayvancılığı geliĢtirme TÜGEM, ĠLMD 

Bitkisel üretimi geliĢtirme TÜGEM, ĠLMD 

5 
Katma değeri yüksek ve sanayinin 
ihtiyacı olan ürünlerin üretimini 
yönlendirmek ve artırmak. 

Bitkisel üretimi geliĢtirme TÜGEM, ĠLMD 

6 ĠĢletmeleri kayıt altına almak. 
Tarım ve gıda iĢletmelerinin kayıt altına 
alınması 

KKGM, TÜGEM, ĠLMD 

7 
Havza bazlı üretime geçiĢ sürecinde alt 
yapı geliĢtirme çalıĢmalarını yapmak. 

Havza bazlı üretime geçiĢ çalıĢmaları TÜGEM, TAGEM, ĠLMD 

8 
Tarımsal ürün ticaretinin 
geliĢtirilmesine katkıda bulunmak. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

Protokol, iĢbirliği ve koordinasyon DĠABK 

Eğitim, danıĢmanlık, yayın ve yayım DĠABK 

9 
Tarım arazilerini korumak ve 
geliĢtirmek. 

Toprak koruma ve sürdürülebilir arazi 
kullanımının sağlanması 

TÜGEM, ĠLMD 

10 
Çevreye duyarlı modern sulama 
sistemlerini geliĢtirmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

Sulama sistemlerini geliĢtirme ve 
yaygınlaĢtırma 

TAGEM, TEDGEM, ĠLMD 

11 
Genetik kaynakları kayıt altına almak,  
korumak, karakterizasyonunu yapmak 
ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak. 

Genetik kaynakların korunması TAGEM, ĠLMD 

12 
Sürdürülebilir balıkçılık / su ürünleri 
yönetim sisteminin hayata geçirilmesine 
yönelik çalıĢmalar yapmak. 

Su ürünleri/balıkçılık kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi 

TÜGEM, KKGM, TAGEM, 
DĠABK, ĠLMD 

13 
Tarımsal çevre yönetimi uygulamalarını 
geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

Tarımsal çevre yönetimi 
TÜGEM, KKGM, TAGEM, 
ĠMĠD, ĠLMD 

14 
Mera ıslah çalıĢmalarını geliĢtirmek, 
yaygınlaĢtırmak ve sürdürülebilir 
kullanımını sağlamak. 

Mera ıslahı, tespit, tahdit ve 
amenajmanı 

TÜGEM, ĠLMD 

15 
Alternatif tarımsal üretim tekniklerini 
geliĢtirmek ve yaygınlaĢtırmak. 

Alternatif tarımsal üretim uygulamaları 
 TÜGEM, KKGM, TEDGEM, 
TAGEM, ĠMĠD, ĠLMD 

16 
Biyotik ve abiyotik stres koĢullarına 
toleranslı çeĢit, yöntem ve teknoloji 
geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapmak. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

17 
Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin 
uygulanmasını yaygınlaĢtırmak 

Erken uyarı ve risk değerlendirme TÜGEM, ĠLMD 

18 
Tarım sigortaları uygulamalarının 
kapsamını geniĢletmek ve 
yaygınlaĢtırmak. 

Tarım sigortaları uygulamaları TÜGEM 

19 
Doğal afetler nedeniyle meydana gelen 
üretici zararlarını karĢılamak. 

Doğal afet yardımı KKGM, ĠLMD 

20 
Gıda ve yem analiz, araĢtırma,  kontrol 
ve denetim hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

Gıda ve yem denetim, kontrol, 
rehberlik ve laboratuvar hizmetleri 

KKGM, ĠLMD 

21 
Gıda ve yem güvenilirliği alanında 
uluslararası iliĢkilerde uyum ve etkinliği 
artırmak. 

Mevzuat uyumlaĢtırma  TAGEM 

Protokol, iĢbirliği ve koordinasyon DĠABK 
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NO PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER 

22 
Güvenilir gıda bilincini artırmak ve 
otokontrol uygulamalarını 
etkinleĢtirmek. 

Güvenilir gıda bilincini artırma KKGM 

23 
Ticarete konu olan tarımsal ürünlerde 
kontrol ve karantina hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

Karantina hizmetleri KKGM 

24 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerini geliĢtirmek. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele 

KKGM,  ĠLMD 

Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, 
kontrolü ve eğitim 

KKGM, ĠLMD 

Hayvanların kayıt altına alınması KKGM 

25 
Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliĢtirmek. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

Bitki koruma hizmetleri KKGM, ĠLMD 

26 
Tarımsal sanayi ve üretimde yeni teknik 
ve teknolojileri araĢtırmak, geliĢtirmek 
ve yaygınlaĢtırmak. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

Kırsal kalkınma TAGEM, TEDGEM, ĠLMD, 

27 

Her türlü yerel üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
pazarlama imkanlarının artırılmasına 
yönelik çalıĢmalar yapmak. 

Kırsal kalkınma 
SGB, TÜGEM, TEDGEM, 
ĠLMD 

28 
Bölgesel ve Kırsal Kalkınma Projeleri 
kapsamında gerekli altyapı çalıĢmalarını 
gerçekleĢtirmek. 

Kırsal kalkınma SGB, TÜGEM, ĠMĠD, ĠLMD 

29 
Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında 
üretici örgütlerinin etkinliğini artırmak. 

Üretici örgütlerini geliĢtirme TEDGEM, ĠLMD 

30 
Bakanlık personel politikalarını insan 
kaynakları yönetim anlayıĢı ile 
bütünleĢtirmek ve etkinleĢtirmek. 

Ġnsan kaynakları yönetimi PERGEM, ĠMĠD, DĠABK 

31 

Bakanlık teknik ve fiziki alt yapı 
hizmetlerini geliĢtirmek ve kaynakların 
etkin, ekonomik ve verimli kullanımını 
sağlamak. 

Teknik ve fiziki alt yapı geliĢtirme 
ĠMĠD, PERGEM, YAYIN, 
SGB, TEDGEM, TAGEM, 
ĠLMD 

Bütçe yönetimi SGB 

Stratejik yönetim SGB 

32 
Bakanlık faaliyetlerinde Bilgi ve ĠletiĢim 
Teknolojileri kullanımını artırmak. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri yönetimi 
PERGEM, SGB, DĠABK, 
ĠLMD 

33 
Tarımsal verilerin ve piyasa 
hareketlerinin zamanında ve uygun 
yöntemlerle izlenmesini sağlamak. 

Tarımsal verilerin takip ve analizi ĠMĠD, DĠABK, SGB, ĠLMD 

34 
Tarımsal destekleme politikalarını analiz 
etmek ve etkinliğini artırmak. 

Entegre Ġdare ve Kontrol Sistemi TÜGEM 

35 

Tarımsal araĢtırma ve geliĢtirme 
hizmetlerinde; özel sektör, kamu 
araĢtırma kurumları, üniversiteler ve 
STK'larla iĢbirliğini geliĢtirmek ve AR-
GE çıktılarının uygulanabilirliğini 
sağlamak. 

AraĢtırma ve geliĢtirme TAGEM, ĠLMD 

36 

Üretimden tüketime kadar olan süreçte, 
tüm paydaĢların bilinç düzeyini 
artırmak, üreticilerin bilgi ve becerilerini 
geliĢtirmek. 

Eğitim, danıĢmanlık, yayın ve yayım 
YAYIN, ĠMĠD, TEDGEM, 
TAGEM, DĠABK, ĠLMD 
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E. DĠĞER HUSUSLAR 
 

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI – PERFORMANS HEDEFĠ ĠLĠġKĠSĠ 
 

GELĠġME EKSENLERĠ PERFORMANS HEDEFĠ 

1- Rekabet Gücünün Artırılması 

1.1- Makroekonomik Ġstikrarın Kalıcı Hale 
Getirilmesi 

A1.H1.P1, A1.H2.P2, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H7.P7, A1.H8.P8, 
A2.H9.P9, A2.H12.P12, A2.H13.P13, A2.H15.P15, A2.H16.P16, 
A2.H17.P17, A2.H18.P18, A2.H19.P19, A3.H20.P20, A5.H28.P26, 
A5.H29.P27, A5.H31.P29, A6.H35.P33, A6.H36.P34 

1.2- ĠĢ Ortamının ĠyileĢtirilmesi 

A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H13.P13, A2.H19.P19, 
A3.H20.P20, A3.H21.P21, A4.H3.P1, A5.H28.P26, A5.H29.P27, 
A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H32.P30, A6.H33.P31, A6.H34.P32, 
A6.H35.P33, A6.H37.P35 

1.3- Ekonomide Kayıt DıĢılığın Azaltılması 
A1.H5.P6, A1.H7.P7, A2.H9.P9, A2.H12.P12, A2.H15.P15, 
A3.H23.P23, A4.H25.P25, A5.H31.P29, A6.H34.P32 

1.4- Finansal Sistemin GeliĢtirilmesi 
A1.H5.P6, A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H18.P18, 
A2.H19.P19, A5.H28.P26, A5.H31.P29, A6.H33.P31, A6.H35.P33 

1.5- Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının 
GeliĢtirilmesi 

A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H7.P7, A2.H13.P13, A5.H28.P26, 
A5.H29.P27, A5.H31.P29 

1.6- Çevrenin Korunması ve Kentsel 
Altyapının GeliĢtirilmesi 

A1.H5.P6, A1.H7.P7, A2.H9.P9, A2.H18.P18, A2.H19.P19, 
A2.H12.P12, A2.H13.P13, A2.H14.P14, A2.H15.P15, A2.H16.P16, 
A2.H19.P19, A3.H20.P20, A3.H21.P21, A3.H22.P22, A3.H23.P23, 
A4.H24.P24, A4.H25.P25, A4.H3.P1, A5.H28.P26, A5.H29.P27, 
A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H33.P31 

1.7- Ar-Ge ve Yenilikçiliğin GeliĢtirilmesi 

A1.H1.P1, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H18.P18, 
A2.H19.P19, A2.H12.P12, A2.H13.P13, A2.H14.P14, A2.H15.P15, 
A2.H16.P16, A2.H17.P17, A3.H20.P20, A5.H28.P26, A5.H29.P27, 
A5.H31.P29, A6.H32.P30, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

1.8- Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin 
YaygınlaĢtırılması 

A1.H8.P8, A4.H24.P24, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H31.P29, 
A6.H34.P32, A6.H38.P36 

1.9- Tarımsal Yapının EtkinleĢtirilmesi 

A1.H3.P3, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H5.P6, A1.H7.P7, A1.H8.P8, 
A2.H9.P9, A2.H18.P18, A2.H19.P19, A2.H12.P12, A2.H13.P13, 
A2.H14.P14, A2.H15.P15, A2.H16.P16, A2.H17.P17, A2.H18.P18, 
A3.H20.P20, A3.H21.P21, A4.H24.P24, A4.H3.P1, A5.H28.P26, 
A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H32.P30, A6.H33.P31, A6.H34.P32, 
A6.H35.P33, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

1.10- Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma 
Değerli Üretim Yapısına GeçiĢin Sağlanması  

A1.H1.P1, A1.H2.P2, A1.H3.P3, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H5.P6, 
A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H18.P18, A2.H19.P19, 
A2.H12.P12, A2.H13.P13, A2.H15.P15, A2.H16.P16, A2.H17.P17, 
A3.H20.P20, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, A5.H31.P29, 
A6.H36.P34, A6.H38.P36 

2- Ġstihdamın Artırılması 

2.1- ĠĢgücü Piyasasının GeliĢtirilmesi 
A1.H5.P6, A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H12.P12, 
A2.H15.P15, A3.H21.P21, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H31.P29, 
A6.H32.P30, A6.H33.P31, A6.H38.P36 

2.2- Eğitimin ĠĢgücü Talebine Duyarlılığının 
Artırılması  

A2.H19.P19, A3.H21.P21, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H31.P29, 
A6.H32.P30, A6.H38.P36 

2.3- Aktif ĠĢgücü Politikalarının 
GeliĢtirilmesi 

A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H12.P12, A2.H15.P15, 
A3.H21.P21, A5.H28.P26, A5.H31.P29,  A6.H32.P30, A6.H37.P35, 
A6.H38.P36 
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GELĠġME EKSENLERĠ PERFORMANS HEDEFĠ 

3- BeĢeri GeliĢme ve Sosyal DayanıĢmanın Güçlendirilmesi 

3.1- Eğitim Sisteminin GeliĢtirilmesi 
A3.H20.P20, A3.H21.P21, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H31.P29, 
A6.H32.P30, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

3.2- Sağlık Sisteminin EtkinleĢtirilmesi 
A2.H13.P13, A2.H18.P18, A3.H20.P20, A3.H21.P21, A3.H22.P22, 
A3.H23.P23, A4.H24.P24, A4.H25.P25, A4.H3.P1, A4.H4.P1, 
A5.H28.P26 

3.3- Gelir Dağılımının ĠyileĢtirilmesi.P1, 
Sosyal Ġçerme ve Yoksullukla Mücadele 

A1.H3.P3, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H5.P6, A1.H7.P7, A1.H8.P8, 
A2.H9.P9, A2.H14.P14, A2.H18.P18, A2.H19.P19, A3.H21.P21, 
A3.H22.P22, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, A5.H31.P29, 
A6.H32.P30, A6.H36.P34, A6.H38.P36 

3.4- Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin 
Artırılması 

A2.H18.P18, A2.H19.P19, A5.H30.P28 

3.5- Kültürün Korunması ve GeliĢtirilmesi 
ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi 

A1.H8.P8, A2.H12.P12, A2.H13.P13, A3.H21.P21, A5.H28.P26, 
A5.H29.P27, A5.H31.P29, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

4- Bölgesel GeliĢmenin Sağlanması 

4.1- Bölgesel GeliĢme Politikasının Merkezi 
Düzeyde EtkinleĢtirilmesi 

A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H5.P6, A1.H7.P7, A1.H8.P8, A3.H20.P20, 
A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, A6.H34.P32, A6.H35.P33, 
A6.H36.P34, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

4.2- Yerel Dinamiklere ve Ġçsel Potansiyele 
Dayalı GeliĢmenin Sağlanması 

A1.H1.P1, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, 
A2.H19.P19, A2.H12.P12, A2.H14.P14, A2.H15.P15, A2.H16.P16, 
A2.H17.P17, A2.H18.P18, A3.H20.P20, A3.H21.P21, A5.H28.P26, 
A5.H29.P27, A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H32.P30, A6.H34.P32, 
A6.H35.P33, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

4.3- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin 
Artırılması 

A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H12.P12, A2.H13.P13, 
A2.H14.P14, A2.H17.P17, A2.H18.P18, A2.H19.P19, A3.H20.P20, 
A3.H21.P21, A3.H22.P22, A3.H23.P23, A4.H24.P24, A4.H25.P25, 
A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H32.P30, 
A6.H33.P31, A6.H34.P32, A6.H35.P33, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

4.4- Kırsal Kesimde Kalkınmanın 
Sağlanması 

A1.H1.P1, A1.H2.P2, A1.H3.P3, A1.H4.P4, A1.H4.P5, A1.H5.P6, 
A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H9.P9, A2.H18.P18, A2.H19.P19, 
A2.H12.P12, A2.H13.P13, A2.H14.P14, A2.H15.P15, A2.H16.P16, 
A2.H17.P17, A2.H18.P18, A2.H19.P19, A3.H20.P20, A3.H21.P21, 
A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H32.P30, 
A6.H33.P31, A6.H34.P32, A6.H36.P34, A6.H37.P35, A6.H38.P36 

5- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 

5.1- Kurumlar Arası Yetki ve 
Sorumlulukların RasyonelleĢtirilmesi 

A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H12.P12, A2.H13.P13, A2.H17.P17, 
A2.H18.P18, A2.H19.P19, A3.H20.P20, A3.H21.P21, A4.H24.P24, 
A4.H3.P1, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, A5.H31.P29, 
A6.H32.P30, A6.H33.P31, A6.H34.P32, A6.H35.P33, A6.H37.P35, 
A6.H38.P36 

5.2- Politika OluĢturma ve Uygulama 
Kapasitesinin Artırılması 

A1.H5.P6, A1.H7.P7, A1.H8.P8, A2.H19.P19, A2.H13.P13, 
A2.H18.P18, A3.H21.P21, A5.H30.P28, A5.H31.P29, A6.H32.P30, 
A6.H33.P31, A6.H35.P33, A6.H36.P34, A6.H37.P35, A6.H7 

5.3- Kamu Kesiminde Ġnsan Kaynaklarının 
GeliĢtirilmesi 

A1.H8.P8, A3.H21.P21, A5.H28.P26, A5.H29.P27, A5.H30.P28, 
A6.H32.P30, A6.H33.P31, A6.H35.P33, A6.H38.P36 

5.4- e-Devlet Uygulamalarının 
YaygınlaĢtırılması ve EtkinleĢtirilmesi 

A1.H8.P8, A4.H24.P24, A5.H30.P28, A6.H34.P32, A6.H35.P33 

5.5- Adalet Sisteminin ĠyileĢtirilmesi A6.H32.P30, A6.H33.P31 

5.6- Güvenlik Hizmetlerinin 
EtkinleĢtirilmesi 

A2.H12.P12, A2.H17.P17, A2.H19.P19, A3.H20.P20, A3.H21.P21, 
A3.H22.P22, A3.H23.P23, A4.H24.P24, A4.H25.P25, A4.H3.P1, 
A5.H28.P26, A6.H33.P31 
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