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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.

Mustafa Kemal ATATÜRK

BAKANIN MESAJI
Dünyada tarıma yönelişin arttığı, tarım ürünlerinin insan yaşamındaki öneminin daha iyi anlaşıldığı
bir zaman dilimi içerisindeyiz. Günümüzde üretilenlerin tüketildiği bir yapıdan, büyüyen ve değişen
tüketimin üretimi belirlediği bir yapıya geçiyoruz. Politikaları küresel ölçekte belirlenen tarımda,
ekonomik ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliği sağlamanın ve insanımıza yeterli ve sağlıklı gıda
sunumunu gerçekleştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.
Gıda ve tarımın ülkemizin tarihsel bir marka alanı olduğu bilinci içerisinde üreticilerin, tüketicilerin
ve gıda sektörünün memnuniyetini azami ölçüde sağlayacak bütüncül bir yaklaşım içerisindeyiz.
Bu anlamda üretici ve tüketiciyi birlikte kucaklıyor, kırsal alanda refah seviyesini artırmaya gayret
ediyoruz.
Gıdayı üretmekle kalmayıp ulaşılabilir kılmanın gayreti içinde tarımsal ve ekolojik kaynakları
koruyarak üretimi sürdürülebilir kılan ve katma değerini artıran, gıda güvenilirliğini esas alan,
kırsalda yerinde kalkınmayı sağlayan, katılımcı, rasyonel bakışı çalışmalarımıza hakim kılıyoruz.
Bu manada geniş teşkilat yapısı ve köklü bir geçmişe sahip olan Bakanlığımızın çağın gereklerine
uygun olarak yeniden organize edilmesi değişim ve dönüşümün en önemli parçasıdır. Yeni yapı
ile tarımın, şehirle üretici arasındaki bağı kuran, ikisini birleştiren, sorunları birlikte çözen çatı
bir sektör olmasının yolu açılmıştır. Son derece kapsamlı, toplumun, çağdaş ve modern bireyin
ihtiyaçlarını dikkate alan bir Bakanlık yapısı oluşturulmuştur.
Yeni yapının başarısında en önemli araç olarak gördüğümüz kamu mali yönetim sistemi;
şeffaflaşma ve hesap verme gerekliliklerine yönelik idari ve yasal sorumlulukları kapsayan,
görev tanımları ve iş akış süreçlerinin oluşturulduğu, idarenin yaptığı işlemlerde kendi kendini
kontrol etmesini sağlamaya dönük, etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin esas alındığı bir yapıda
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
Böylece, toplumun ortak çıkarları için rekabet ortamını gözeten, piyasaları düzenleyen ve
denetleyen bir yönetim anlayışı ile iç kontrol sistemini başarılı bir şekilde uygulayan, sorunları
ortaya çıkmadan önce önlemeye dönük pro-aktif ve geleceği planlayarak, hedef ve hizmet odaklı,
kolaylaştırıcı ve sektörde katalizör bir rol üstleniyoruz.
Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planı, oluşturulan kamu yönetim sistemi ekseninde paydaş
odaklı, ortak akla dayalı, günlük politikalardan azade, alan amaç ve hedeflerde optimizasyonu
sağlamaya yönelik, rasyonel ve vizyoner bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
Bakanlık ve ülke olarak 2023 hedeflerimize ulaşmada büyük katkısı olacağına inandığım
Stratejik Plan hazırlıklarında emeği geçen Kamu, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile mesai
arkadaşlarıma teşekkür eder, Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Mehmet Mehdi EKER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

MÜSTEŞAR SUNUŞU

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim, değişen ve çeşitlenen talepler yönetim
sistemimizde daha dinamik ve verimli bir yapılanmayı gündeme getirmiştir.
Bu değişim yaşanırken ülke olarak üzerimize düşeni yapmak, günlük politikaların dışında tarıma
stratejik bir vizyonla yaklaşmak mecburiyetindeyiz.
Bu anlayışla Bakanlığımız yeniden yapılandırılmış, sektöre daha güçlü yön ve destek vermek
üzere günümüz tarım anlayışına uygun etkin bir yapıya kavuşturulmuştur. Üreticinin ve tüketicinin
sorumluluğu tek çatı altında birleştirilmiştir.
Türkiye olarak gıda ve tarım alanında dünden çok daha iyi noktadayız. Tarım sektörünün hem
tüketiciye hem de üreticiye dönük yüzünü temsil etme sorumluluğu ile üretimde kalite ve verimliliği
artırmak için tarım sektörünü daha iyi düzeylere yükseltmek için gerekli tedbirleri almaya devam
ediyoruz.
Küresel düşünce perspektifi içerisinde yerel kapasiteyi geliştiren, tarım sektörünün bütün
paydaşlarının katkı sunduğu bir model çerçevesinde kaynakları koruma bilinci ile üretimi artırmak,
halkımıza güvenilir gıda arzını sağlamak, kırsal alanda yaşam şartlarını iyileştirmek ve refah
seviyesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Gıda ve tarım alanında üretici ve tüketici ihtiyaçlarını en üst düzeyde sağlayarak ülkemizi bölgesinde
lider, dünyada kuralları ve standartları belirleyen ülke haline getirmek istiyoruz.
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin getirdiği
stratejik yönetim anlayışı ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, şeffaflık ve
hesap verme sorumluluğunun artırılması, faaliyetlerin planlanması hedeflenmiştir. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2013-2017 dönemini kapsayan Stratejik Planı, önceki Stratejik Plan
dönemindeki tecrübeler ışığında katılımcılığı esas alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır.
Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor,
Milletimize ve tarım sektörüne faydalı olmasını diliyorum.

Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI
Müsteşar V.
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2013-2017 DÖNEMİ
STRATEJİK PLANIN ÇERÇEVESİ
Kamu yönetimi ve hizmet sunumunda şeffaflık, katılımcılık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata
geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu
bilinmektedir.

Yeni kamu yönetimi anlayışı
gereği, gelecek yönelimli ve
katılımcı bir anlayış içinde
“Stratejik Yönetim” yaklaşımı
benimsenmektedir.

Stratejik yönetim kapsamında; ortaya konan yeni zihniyete uygun
bir şekilde, misyon ve vizyon belirleme, stratejik amaç, hedef ve
öncelikleri şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma
ve önceden ilan etme unsurları vurgulanmaktadır.

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirliği ve
mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını,
işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla hazırlanan “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu” 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmünü
amirdir.
Ayrıca 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (Sıra No:1)” gereği; 639 sayılı “Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile görev, yetki ve sorumlulukları
yeniden düzenlenen Bakanlığımızın 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda, Stratejik Plan Ekibi kuruldu ve İç Genelge ile
Stratejik Planlama süreci başlatıldı. Ekip, Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Plan Yürütme Komitesi, Stratejik
Plan Koordinasyon Birimi ve Bakanlığın her biriminde ayrı ayrı kurulan Çalışma Gruplarından oluşturuldu.
Stratejik Plan Ekibi oluşturulurken, Stratejik Planın katılımcı bir anlayışla yapılması için Bakanlığın bütün
birimlerinin temsil edilmesine özen gösterildi.
Stratejik Plan Yürütme Komitesi, Stratejik Plan Koordinasyon Birimi ve Çalışma Grubu üyelerinin birbirleriyle
iyi iletişim kurmaları, aktif ve verimli katılım sağlanması amacıyla çalışmalara Stratejik Yönetim ve Planlama
Eğitimi ile başlandı. Bu kapsamda Stratejik Plan Yürütme Komitesi ve Koordinasyon Birimi üyelerinin
katılımıyla 40 kişiye ve Çalışma Gruplarını temsilen de yine 40 personelimize eğitim verildi.
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Bakanlığımız teşkilat ve görevlerini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname, Kalkınma Planları, Hükümet
Programı, Yıllık Programlar ve ilgili diğer mevzuat taranarak Bakanlığa verilen görev ve sorumluluklar
incelendi.
Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planı oluşturulurken paydaş
odaklı, ortak akla dayalı bakışı, sağlamak amacıyla Bakanlıklar,
diğer kamu kurum ve kuruluşları, Valilikler, Belediyeler,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer sektör temsilcileriyle
dış paydaşlarımızın görüş, düşünce ve önerilerini almak üzere
anketler yapıldı. İnternet ortamında dış paydaşlarla yapılan
575 anket ile Bakanlığımız çalışanlarının beklenti ve algılarını
ölçmek amacıyla yapılan 3.465 anketin sonuçları çalışmalarda
değerlendirildi.

Stratejik
Plan
Ekibi
oluşturulurken, Stratejik
Planın katılımcı bir anlayışla
yapılması için Bakanlığın bütün
birimlerinin temsil edilmesine
özen gösterildi.

Bakanlık hizmet ve faaliyetleri çerçevesinde temel çalışma alanları ve gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu’nda
her bir alana ait gelişmeler ile öneriler belirlendi.
Bakanlığın bütün birimlerinden toplanan veriler ve yapılan çalıştaylarla Bakanlığın Misyonu, Vizyonu, Temel
Değerleri, Stratejik Amaçları, Stratejik Hedefleri ve Performans Göstergeleri belirlendi.
Stratejik Plan çalışmalarında, Bakanlığımızın tarihçesi, yasal yükümlülükleri, kurumsal yapısı, bütçesi ve
sektörü etkileyen ve yönlendiren bütün çalışmalar dikkate alınmıştır. Hazırlık süresince Bakanlık çalışanları,
üreticiler, tüketiciler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarının
da dahil olduğu bütün paydaşların beklenti ve önerileri dikkate alınmıştır.
Planın belirlenen alanlarda başarıya ulaşmasında eğitimli ve bilinçli bir tarım sektörü, güçlü mali yapı, nitelikli
insan kaynakları da etkili olacaktır. Bu imkanı artıracak gerekli kurumsal ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi
ve uygulama araçlarının hayata geçirilmesi de önem verilmesi gereken etkenlerdendir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Stratejik Plan Ekibi olarak, Planın; kaynakların Ülke yararına en
öncelikli alanlarda kullanılmasını sağlayacağına ve Türkiye tarımını güçlendireceğine inanıyoruz.
Planın Ülkemize, yararlı ve hayırlı olmasını dileriz.
Stratejik Plan Ekibi
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Misyonumuz
Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan
güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine
erişebilirliği gerçekleştirmek,
Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir
kullanımını sağlamak,
Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek
amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.
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Vizyonumuz
Gıda ve tarım alanında;
Üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde sağlamak,
Türkiye’yi bölgesinde lider,
Dünyada küresel aktör haline
getirmek.
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Temel
Değerlerimiz
Erişilebilirlik

Stratejik Bakış

Bakanlık kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler
sunar.

Bakanlık geleceğe yönelik öngörülebilir
gelişme ve riskler çerçevesinde stratejilerini
bugünden belirler.

Duyarlılık
Bakanlık toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve
çözüm odaklıdır.

Paydaş Odaklılık
Bakanlık, politika ve uygulamalarında
hizmetlerinden yararlananların görüşlerini
dikkate alır.

Tarafsızlık
Bakanlık bütün taraflara eşit yakınlıktadır.

Özverili Çalışma
Çalışanlar, Bakanlığın hizmetlerinden
yararlananlara faydalı olabilmek için
fedakarlıkta bulunurlar.

Gelişime Açıklık
Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir
ve bunu destekleyici faaliyetler teşvik edilir.

Sürekli İyileştirme Anlayışı
Bakanlık faaliyet ve süreçleri, etkin
yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir ve
gerekli iyileştirmeler yapılır.

Tutarlılık ve Süreklilik
Bakanlık, kurumsal yapısı ve imajı ile
faaliyet ve uygulamalarında prensipleri
doğrultusunda daima dengeli hareket eder.

Sonuç Odaklılık
Bakanlık elde edilecek başarıya yönelik
olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar
ve o doğrultuda hareket eder.

Toplumsal Sorumluluk
Bakanlık, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla
ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir, bu
yönde kararlar alır ve uygular.

Kurumsal Dürüstlük
Bakanlık yasalara uygun, şeffaf ve
doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde
hesap verilebilirlik anlayışını temel alır.
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Şimdi
Tarım Zamanı...
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İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdanın kaynağı tarımdır. Bunun
yanında zenginlik üretebilmesi, ülkelerin sanayileşmesinde önemli rol oynaması,
sosyal ve ekonomik refahın temelinde yer alması tarımdaki gelişmeyi çok önemli hale
getirmektedir.
Geçmişte tarımsal üretim, açlık ve yokluk kaygısıyla elde tutulması zorunlu bir çıktı
olarak düşünülürken, günümüzde hammadde olarak sanayide kullanılan girdi haline
gelmiş, gıda sanayii, paketleme, depolama, pazarlama vb. gibi alt tanımlarıyla tarımın
temel belirleyicisi konumuna erişmiştir. Tarım; gıdanın dışında ilaç, enerji, tekstil gibi
daha pek çok sektörün de girdilerini sağlamaktadır.
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Tarım, bir başına varlığıyla değer
ifadesi olmayı aşmış, işlenerek
katma değeri yükseltilen ve
uluslararası ticarette stratejik
değeri olan bir unsur haline
gelmiştir. Dolayısıyla doğayı
koruyarak ekonomik ve herkesin
ulaşabildiği ürünleri sağlamak ve
sürdürülebilirlik için coğrafik
özelliklerden
kaynaklanan
biyolojik çeşitlik gibi ülke
zenginliklerinin korunması ve
geliştirilmesi zorunludur.

Tarımın önemi kırsalda artmakta; şehirlerdeki önemi çok daha
büyük bir ivmeyle ortaya çıkmaktadır. Tarım kavramı bugün,
üretici ya da köylü ifadelerinin içine sığamayacak kadar nitel ve
nicel olarak büyümüş, tarımsal kalkınma, göç, fakirlik ve ezilen
köylü tanımlamalarıyla gündeme gelen sosyal nitelendirmelerle
açıklanamayacak kadar derinleşmiştir.
Tarım ürünlerinin beslenme ihtiyacını karşılamadaki
alternatifsizliği, gıdaların uzun süre dayanmaları için işlenmeleri,
beslenme ihtiyacının karşılanmasında tüketicinin önüne gıdaların
üretimden doğrudan değil de pazarlama kanallarından geçerek
gelmesi, ticarette uluslararası bir meta haline dönüşmesi, gıda
güvenliğinin gelişimi, ilaç, enerji, sanayi girdisi olarak kullanımı,
ekolojik dengenin ve tarımsal kaynakların korunması, gen
kaynaklarına sahip çıkılması gibi gelişmeler tarımı, stratejik
öneme sahip bir sektör haline getirmiştir.

Sanayinin gelişmesine bağlı olarak kent merkezli gelişen nüfus yapısı ve yaşam biçimine paralel büyüyen
metropoller ve kentler ile beraberinde büyüyen sorunlar, bir yandan nüfusun kente göçünü önleyecek şekilde
bulunduğu yerde istihdamını, kırsal kalkınmayı gündeme getirirken diğer yandan da artan nüfusun gıda
güvenliğinin sağlanması çalışmalarını kaçınılmaz kılmıştır.
Tarım, kentlere yönelmiş, tarımsal kavramlar şehirleri de içine almış, köylüler üreticilere dönüşmüş, kendisi
ve ailesi için ürettiğini tüketmek yerini, tarım ürünlerinin yakın ve uzak pazarlarda tüketilmesine terk etmiştir.
Günümüzde, üretilenlerin tüketildiği bir yapıdan, farklılık arayışıyla büyüyen tüketimin üretimi belirlediği bir
yapıya geçilmiştir. Tüketim alışkanlıklarını geliştiren bir gıda yapılanması ile mevsimlere bağımlı gıda tüketim
biçimi değişmiş, ürün ayrımı gözetmeksizin yılın on iki ayına yayılan gıda tüketimi anlayışına geçilmiştir.
Gıdada tüketim alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak, tüketim miktarları, tüketim zamanları ve bu
zamanlara bağlı olarak tüketim biçimi ile tüketilen ürün çeşitleri hızla değişim göstermektedir. Bir yandan
hızlı ve hazır gıda talebi yüksek bir ivmeyle artmakta, diğer yandan sofra kültürünün yerini tüketilen ürünün
çeşitliliği ile kapatma arzusu yükselmektedir.

Şehirleşmenin ve değişen şehir hayatının zorladığı tüketim
alışkanlıkları, gıdanın bilinçsiz üretim ve sunumundan
kaynaklanan olumsuzluklar sağlık sorunlarına sebep
olabilmektedir. Bu durum gıda güvenilirliği kavramını
doğurmuştur. Gıdanın sistematik biçimde güvenilirliğinin
sağlanması ve üretimden tüketime kadar sürekli izleme ve
kontrollerle sürdürülmesi gerekmektedir.

Günümüzde ülkeler iklim, ürün
çeşitliliği, genetik zenginlik gibi
sahip oldukları avantajlarını
ekonomik ve milli değer haline
getirme çabasına girişmiştir.

Küreselleşme ile birlikte sektörün geleceği için rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan kavramlar
haline gelirken, iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki değişim, artan nüfus ve uluslararası organizasyonların
etkinliğinin artması sektöre yön veren temel faktörler olmaktadır.
Yeni tarım paradigması ile değişen, genişleyen ve derinleşen tarım sektörü, gelecekte gerçekten büyük riskleri
taşıdığı gibi ülkemiz için çok büyük fırsatları da barındırmaktadır. Bu fırsatların başında tarımsal ihracatın
artması, üstün olduğumuz tarımsal ürünlerin ticaretinin artırılması ve ülkemize katma değer sağlayacak
imkânların olmasıdır. Dolayısıyla ülkemiz, gıda alanında güvenilir imajı ile birlikte markalaşma potansiyeline
de sahiptir.
Tarım sektörünün giderek artan stratejik önemine paralel Bakanlığımız yürütmekte olduğu çalışmalarda
toplumun beklenti ve kaygılarını da dikkate almaktadır. Yapılan çalışmaların toplum tarafından doğru
algılanması için iletişim kanallarını açık tutmaktadır. Bir yandan kırsal alanların kalkındırılması, tarımsal
üretimin geliştirilmesi, yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşılabilmesine yönelik politikaların belirlenmesine katkıda
bulunurken, diğer yandan bu konularda araştırma, geliştirme, eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmektedir.
Bakanlığımız Stratejik Planı, Dünyadaki değişimler de dikkate alınarak, tarım ürünleri ve gıda güvenliğinden
gıda güvenilirliğine, enerjiden sanayiye, doğal kaynakların korunmasından sürdürülebilirliğe, kırsaldan
kentlere, tarımsal girdilerden tüketime kadar bütün unsurlar değerlendirilerek katılımcı bir yaklaşımla
hazırlanmıştır.
Tarımda 2023 vizyonuna doğru ilerlerken; nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım
ürünlerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü artırmış, bölgesinde ve dünyada tarım
alanında söz sahibi bir ülke olmak temel hedefimizdir.

Gıdada çok çeşitliliğe olan talep, tarımda katma değeri yüksek ürünler üretme fırsatlarını doğurmuş ve bu
durum tüketiciden başlayan talebin üretim sistemlerine ve toprağa kadar bir dizi değişimi de beraberinde
getirmiştir.
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2010-2014
Stratejik Plan
Dönemine
Genel Bakış
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Kamu mali yönetiminde yeni bir anlayışı hakim kılmak amacı ile çıkarılan 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanmanın yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana
çıkarmıştır.
Bakanlığımız 2010-2014 Dönemine ait Stratejik Planı çerçevesinde 2010, 2011, 2012
Yılı Performans Programları Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dikkate
alınarak hazırlamış, beş yıl için hazırlanan stratejik planın yıllık uygulama dilimleri
olarak ortaya konulmuştur.
Performans Programlarında yer alan performans göstergeleri, belirlenen
performans hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne kadar ulaşıldığını ölçmek,
izlemek ve değerlendirmek için kullanılmıştır. Bakanlığımızda performans hedef ve
göstergeleri üçer aylık dönemler halinde SGB.net Sisteminde izlenmektedir.
Performans Programı izleme ve değerlendirme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata
geçirilebilmesi için yıllar içerisinde sorumlu merkez birimlerinin katılımıyla Strateji
Geliştirme Başkanlığı tarafından çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Stratejik Plan 2013 • 2017

13

2010-2014 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNE GENEL BAKIŞ

Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım, yapısal değişim ve dönüşüm
çalışmalarıyla beraber ortaya konulan etkin ve kararlı politikalar ve sağlanan desteklerle son dönemde büyük
bir çıkış yapan ve ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör konumuna gelmiştir.
Bu dönem Türk tarımında;
•
Günlük politikaların değil gerçekçi planlamanın önemsendiği,
•
İstikrar ve verimliliğin öne çıkarıldığı,
•
Entegre yaklaşım, insan odaklı anlayış ve çok yönlü kalkınmanın esas alındığı,
•
Yüzyıllık temel sorunların çözüme kavuşturulduğu,
•
Cumhuriyet tarihinde birçok ilk’in gerçekleştirildiği,
•
Üretim ve ihracat rekorlarının kırıldığı,
•
Avrupa’da liderliğe, Dünya’da ilk sıralara çıkılan bir dönem olmuştur.
Tarımda değişim ve dönüşümün gerçekleştiği bu dönemde;
•
Tarım Kanunu’nun da içinde olduğu sektörle ilgili 14 Kanun çıkarılmış,
•
Stratejik yaklaşım ve planlama boyutu öne çıkarılarak; tarım master planları, bölgesel master planlar,
kırsal kalkınma stratejisi, tarım stratejisi, kırsal kalkınma planı, IPARD Programı hazırlanmış,
•
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli oluşturulmuş,
•
Hayvancılık öncelikli sektör olarak ele alınmış,
•
Kırsal kalkınma hamlesi başlatılmış,
•
Tarım arazilerinin korunmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiş,
•
Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız kazandırılmış,
•
Gıda denetim ve kontrollerinin etkinliği arttırılmış,
•
Gıda güvenilirliğinde AB standartları yakalanmış,
•
Tarımsal destekler 4 katına ulaştırılmış,
•
Tarımın birçok faaliyetinde kredi faizleri sıfıra indirilip, birçok konuda faizsiz finansman sağlanmıştır.
Uygulamaya konulan yeni projeler ve sektöre sağlanan desteklerle;
•
Tarım sektörü son 8 yılın 7’sinde büyüyerek yarım yüzyılın en istikrarlı dönemini yakalanmış,
•
Türkiye 186 ülkeye 1.536 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmış,
•
62 Milyar Dolara ulaşan Tarımsal GSYH ile Türkiye, Dünya’da 7’inci sıraya, Avrupa’da 1’inci sıraya
yükselmiştir.
Tarım sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerin yanında, görev alanı itibariyle 75 Milyon insanımıza hitap
eden, 174 yıl gibi 2 asır’a yaklaşan köklü bir geçmişe sahip Bakanlığımız 2011 yılında yeniden yapılandırılarak
sektöre daha fazla katkı sağlayacak etkin bir yapıya kavuşturulmuştur.
Tarım sektörünü; temel sorunlarını çok geride bırakmış, üretici, tüketici ve insan odaklı, büyüme ve
gelişmesiyle ön planda olan daha güçlü bir yapıya kavuşturmak temel hedefimizdir. Bu anlayış çerçevesinde,
stratejik sektör olarak ele alınan ve hak ettiği değere kavuşan tarım sektörünün, son dönemde yakaladığı
atılımı gelecek dönemde de sürdürmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.
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Stratejik
Alanlar
• TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ
• GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI
• TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA
• KURUMSAL KAPASİTE
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Tarımsal Üretim ve
Arz Güvenliği

Tarımsal üretim; toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte
tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su
ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini ifade etmektedir.
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STRATEJİK ALANLAR

TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ

Tarýmsal Gayri Safi Yurtiçi Hasýla

Yeterli ve güvenilir gıda üretimi
ve tüketimi, tüm toplumların
öncelikli konularından biridir.
Her insan, yeterli kalitede
ve ihtiyaçlarını karşılayacak
miktarda, sağlıklı ve güvenilir
gıdaya ulaşabilmelidir.

Son dönemde Dünya’da yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler,
küresel ekonomi kutuplarındaki ülke profil değişimleri ve artan
nüfus baskısı, toplumların temel besin kaynaklarına zamanında
yeteri kadar erişimini daha da önemli kılmaktadır. Gelişmiş
ülkelerin tarımsal ihracatlarını artırma hedefleri yanında,
gelişmekte olan ülkelerin tarımı kalkınmada öncelikli sektör
olarak görmeleri ise tarım sektörünün ne denli stratejik bir
sektör olduğu gerçeğini gün geçtikçe daha açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.

Dünya tarımı yenilenebilir enerji ihtiyacı, küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarının arz güvenliğini tehdit ettiği;
bu bağlamda tarımsal ürün arz ve talebinin yeniden tanımlandığı bir dönemi yaşamaktadır. Biyoyakıtlar, enerji
ihtiyacının karşılanması bakımından gelecek vaat etmekle birlikte gıda güvenliği üzerindeki baskısı küresel açıdan
ciddi endişeler doğurmaktadır.
Bununla birlikte, küresel iklim değişikliği, ülkelerin arz güvenliği ve tarımsal üretim stratejilerini tehdit
etmektedir. Bu değişim ve gelişmelere paralel olarak gıda güvenliğinde öncelikli olarak yeterli tarımsal üretim,
sürdürülebilirlik, kalkınma ve ekolojik dengeyi koruyan politikalar ön plana çıkmaktadır.
Bakanlığımızca, ülkemiz nüfusunun yeterli ve dengeli beslenme ve kaliteli tarım ürünleri ihtiyacını özellikle
stratejik öneme haiz tarımsal ürünlerin çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyarak sürdürülebilir bir şekilde
güvence altına alınması hedeflenmektedir.
Bununla birlikte ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak için uluslararası piyasaların talep ettiği kalite ve
özelliklerde tarım ürünleri üretimini ve ihracatını artırmak amaçlanmaktadır.
Sürdürülebilir tarım için doğal kaynakların korunması zorunluluktur. Bu amaçla; kimyevi tarım girdilerini azaltan,
toprak ıslahını ve su tasarrufunu sağlayan sistemler geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır.
Dünyada tarımın ve insanlığın geleceği bakımından paha biçilemez değerler olan genetik kaynakların muhafaza
edilmesi ve tanımlanarak sürdürülebilir şekilde ıslahçıların kullanımına sunulması son derece önemlidir.
Doğal kaynakların korunması yanında tarımsal üretime yönelik girdilerin verimli kullanılması, çevre ve iklim
faktörleri doğrultusunda uygun yetiştirme tekniklerinin belirlenmesine yönelik toprak işlemeden hasat sonrası
depolamaya kadar olan süreçte teknoloji geliştirme projeleri yürütülmekte ve uygulamaya aktarılmaktadır.
Teknolojik gelişmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda bu çalışmalara hız verilerek devam edilecektir.

Bakanlığımızca iklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı
olarak Tarım Havzaları belirlenmiştir. Ürünlerin en uygun havzalarda üretilmelerini
teşvik edecek destekleme politikası uygulanacaktır. Bununla birlikte hayvansal
üretimde arz dengesinin sağlanmasında yüksek verimli etçi, sütçü, kombine ırkların
yaygınlaştırılması ve küçükbaş hayvancılığa yönelik üretim teşvik edilecek, kanatlı et
ürünleri ve su ürünleri ihracatı geliştirilecektir.
Meraların ıslahı ve kullanımında yaşanan sorunları çözecek ve hayvancılık
yatırımlarına imkân tanıyacak düzenlemeler gerçekleştirilerek meralarımızın verimli
ve sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır.
Ülkemizde su kaynaklarından, avcılık yolu ile elde edilen miktar sabit bir seyir
gösterirken, yetiştiricilikten elde edilen miktar sürekli artış göstermektedir. Bu
durum yürütülen politika sayesinde stoklarımızın sürdürülebilir işletildiğinin önemli
bir göstergesidir.
Su ürünleri kaynaklarımızdan sürdürülebilir bir şekilde yararlanabilmek için,
numuneler alınarak su kaynaklarımızın kalite kriterleri denetlenecek ve kontrol
altında tutulacaktır. İç sulardaki kaynaklarımıza, yavru balık bırakmak sureti ile stoklar
korunacak ve 15 metre üzerindeki bütün balıkçı gemileri uzaktan algılama sistemi ile
takip edilerek denizlerimizdeki balık stokları üzerindeki baskı kontrol altında tutulacak
ve kaçak avcılık önlenecektir.
Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması, et ve süt başta olmak üzere tarım
ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması için
piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, düzenleyici niteliği olan kurum
ve kuruluşların idari ve teknik kapasiteleri güçlendirilecektir. Ürün arzı ile çiftçi
gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla lisanslı depoculuk ve sözleşmeli üretim
geliştirilecektir.
Değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar doğrultusunda; çağdaş, bilimsel ve
teknolojik imkanlardan yararlanarak tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen
politikalar ile yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak, üretimi yönlendirmek, makro
düzeyde üretim ve ticaret politikaları oluşturmak, uluslararası pazarlarda biyolojik
çeşitliği avantaja dönüştürmek, işletme yapılarını iyileştirmek, kırsalda yaşam
standartlarını ve refah düzeyini yükseltmek temel yaklaşımımızdır.

103.635.252

112.635.013

2011

2012

61.809.968

62.509.226

8,0

7,9

60.713.747

16.817.322

2000

2005

26.779.730

45.048.627

10,1

9,4

BÝN

BÝN $

GSYH’da PAYI (%)

Kaynak: TÜÝK
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Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı veya toleranslı, yüksek verimli, sanayiye, ihracata ve tüketici
alışkanlıklarına uygun, kaliteli çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Küresel iklim değişikliği sonucu
oluşabilecek kuraklık riskine karşı kuraklıkla mücadele stratejisi yürürlüktedir.
Hayvan ve bitki genetik kaynakları koruma ve tescil çalışmaları, genetik kaynakların korunması, karakterizasyonu,
kayıt altına alınması ve sürdürülebilir tarım içerisinde genetik kaynak olarak kullanılması ve kültüre alınmasına
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Dünya’nın üçüncü büyük gen bankası olan Türkiye Tohum
Gen Bankası kurulmuş ve saklanan materyal sayısı gün geçtikçe artırılmaktadır. Genetik kaynaklarımız modern
biyoteknoloji ile bütünleştirilerek Türkiye, bölgesinde lider tarımsal teknoloji transfer merkezi haline getirilecektir.
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Gýda Maddeleri
TOPLAM

Tarýmsal
Hammadde
Kaynak: TÜÝK
(SITC, Rev.3’e göre)
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Gıda
Güvenilirliği

Tüm dünyada bireylerin biyolojik büyüme, fizyolojik ve zihinsel
gelişimlerini sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için
yeterli miktarda ve güvenilir gıdayı alabilmeleri gerekmektedir.

22

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Stratejik Plan 2013 • 2017

23

STRATEJİK ALANLAR

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Gıda
güvenilirliğinin
temini
için, her türlü gıda maddesinin
ve gıda ile temasta bulunan
madde
ve
malzemelerin
teknik ve hijyenik şekilde
üretilmesi, işlenmesi, muhafazası,
depolanması, pazarlanması ve
tüketici sağlığının en üst seviyede
korunması Bakanlığımızın görev
ve sorumluluk alanındadır.

Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü
zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbir ve süreçlerin
bütünü “gıda güvenilirliği”, raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal
ve biyolojik riskleri taşımayan gıda ise “güvenilir gıda” olarak
tanımlanmaktadır.
Gıda güvenilirliği alanındaki gelişmelerde tüketici sağlığının
ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması, multi disipliner
bir yaklaşım ve farklı meslekler arasındaki işbirliğinin
sağlanması, hatanın yerinde tespiti ve gerekli önlemlerin
alınmasının sağlanması, son ürün kontrolü yerine sistemin
kontrolü anlayışının benimsenmesi ve uygulanmasına önem
verilmektedir.

Güvenilir gıda üretim ve arzı için öncelikle; tohum, fide, fidan, gübre ve ilaç gibi girdilerin bilinçli olarak uygun
zamanda ve gereken miktarda kullanılması ve doğru yetiştirme tekniğinin kullanılması son derece önemlidir.
Hammaddenin elde edildiği ilk aşamada iyi tarım uygulamaları, ürün işleme ve ikincil üretim aşamalarında ise
iyi üretim uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları gibi gıda güvenilirliği
ve kalitesi için uygun yöntem ve yaklaşımlar uygulanmaktadır. Böylece gıda maddelerinin, üretimden
tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün aşamalarında güvenilir olması sağlanmaktadır. Bu uygulamalar, sadece
gıda maddelerinin üretiminde değil, kullandığımız her türlü üründe kalite ve güvenilirlik anlayışının bir gereği
olarak benimsenmiştir.
Gıdanın insan sağlığına zararlı olup olmadığının belirlenmesinde; tüketenin sağlığı üzerinde ani, kısa veya
uzun vadede oluşturabileceği muhtemel etkileri yanında, gelecek nesiller üzerindeki etkileri, birikerek artan
muhtemel toksik etkileri ve belirli tüketici gruplarının özel sağlık hassasiyetleri de dikkate alınmaktadır.
Bu amaçla yürütülen denetim ve kontrollerle, Türk Gıda Mevzuatına uygun güvenilir ve hijyenik gıda üretiminin
sağlanması yanında gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik normlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gıda
güvenilirliğinin önemli bir bölümünü oluşturan gıda hijyeninin teminine yönelik yürütülen denetim ve kontroller;
ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm
aşamalarda; işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklı
hizmet ve tekniklerin tümünü içermektedir.
Denetim ve kontroller; risk esasına göre uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı, işyeri
sorumluluğu temelinde yapılmaktadır. Riske dayalı denetim sisteminde; işletmenin asgari teknik ve hijyenik
şartları, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler ile gıda işletmecilerinin uyguladıkları otokontrol
sonuçları göz önünde bulundurulmaktadır.
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Yapılacak çalışmalarda tüm taraflarla işbirliği yapılması,
güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince
benimsenmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, “çiftlikten
sofraya” anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem
denetiminin sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda
arzının temini, tüketici menfaatinin ve toplum sağlığının en üst
seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi
Bakanlığımızın temel yaklaşımıdır.
Güvenilir gıda üretmek ve tüketiciye güvenilir gıdaları
ulaştırmak kadar, tüketicilerin de bilinçlendirilmeleri, tüketici
memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması da bu anlayışın
gereğidir.
Yaklaşımımız, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki
ve hayvan sağlığı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin
korunmasını da dikkate alarak korumak ve sağlamaktır.

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının
Bölgesel Dağılımı (Adet)
Bölgeler

Kamu

Özel

Toplam

Marmara

7

30

37

Akdeniz

6

18

24

Ege

4

20

24

Karadeniz

10

4

14

İç Anadolu

6

4

10

Doğu Anadolu

5

1

6

G. Doğu Anadolu

3

2

5

Toplam

41

79

120

174 Alo Gıda Hattına Yapılan Başvurular

174
ALO
GIDA

Toplam Başvuru

780.874

Değerlendirilen Başvuru

142.388

Sonuçlandırılan Başvuru

142.155

Cezai İşlem Uygulanmayan

119.892

Cezai İşlem Uygulanan

22.263

İdari Para Cezası

17.897

Üretim/Faaliyetten Men

3.497

Suç Duyurusu

869
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Bitki Sağlığı, Hayvan
Sağlığı ve Refahı
Bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı uygulamaları toplum
ve çevre sağlığını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu
nedenle insan ve çevre sağlığının korunması ile güvenilir gıda
arzını esas alan bitki ve hayvan sağlığı uygulamaları yoluyla;
hastalık ve zararlılardan dolayı oluşacak ekonomik kayıpları
azaltarak arzulanan üretim seviyelerine ulaşmak, üreticilerin
gelir seviyelerini artırmak, ulusal ve uluslararası ticareti
kolaylaştırmak temel yaklaşımımızdır.
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BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI

Bakanlığımız tarafından Ülkemiz
bitki
ve
hayvan
sağlığı
uygulamalarının uluslararası
standartlara
yükseltilmesi,
hastalık
ve
zararlıların
kontrol altına alınabilmesi ve
eradikasyonunun sağlanması
amacıyla ulusal ve uluslararası
uygulama
ve
araştırma
projeleri yürütülmektedir.

Ülkeler hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için
hayvan hareketlerinin kontrolüne ve biyogüvenlik önlemlerine
büyük önem vermektedirler. Tek bir ülkenin bile bir hastalığı
kontrol altına alamaması, komşu ve uzak ülkeler açısından
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle hayvan sağlığının korunması
ve hayvancılığın sürdürülebilmesi için hayvan hastalıklarıyla
küresel ölçekte mücadele yapılması gerekmektedir.
Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz)
hastalıklar nedeniyle toplum sağlığı ciddi olarak tehdit altında
kalabilmektedir. Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı
bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini
temin etmek mümkün değildir.

Ayrıca, hayvanların doğasına uygun bir şekilde yetiştirilmesi, bakım, besleme, barındırma ve nakilleri ile
ilgili düzenlemeler yapılarak hayvan refahının sağlanması, Veteriner Halk Sağlığı tedbir ve uygulamaları ile
hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması vazgeçilemez gerekliliklerdir.
Bu amaçla Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığır, Koyun ve Keçi Brusella hastalıkları ülkemizden yok edilerek, hayvan
sağlığı güvence altına alınacak, gıda güvenilirliği ve bunun sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Hayvanların
yetiştirildiği işletmelerde, naklinde ve kesiminde uluslararası kabul gören hayvan refahı koşulları tam
anlamıyla uygulanacaktır. Hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel olan hastalıklar yok edilerek Ülkemiz
ihracat üssü haline getirilecektir.
Dünyada bitki sağlığı çalışmalarının insana ve çevreye duyarlı bütüncül bir anlayışla yürütülmesi kapsamında
karantina tedbirleri ve uygulama çalışmalarının uyum halinde yürütülmesi, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin
yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.
Bitkilere arız olan hastalık, zararlı, yabancı otlar ve diğer etmenlere karşı biyolojik dengeye zarar vermeden;
kültürel tedbirler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele ya da en az kimyasal ilaç kullanılan entegre
mücadele gibi modern yöntemlerle mücadele edilmesi, bitki sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar için
risk analizi yapılarak gerekli görülen önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bitki sağlığı uygulamalarında
sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması ve kalıntısız ürün elde etmek için gerekli tedbirler alınacak,
bitkisel üretimde kullanılan pestisitlerin kontrolü ve izlenmesi sağlanacaktır.
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Bitki, insan ve çevre sağlığını korumak, tarladan sofraya
güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla yapılan yasal
düzenlemelerin sistemli bir şekilde uygulamaya aktarılması
için başlatılan projeli saha çalışmaları yaygınlaştırılmaktadır.
Etkin kontrol ve izleme yapılarak, tüketici ve çevre sağlığını
önemseyen bir yaklaşımla daha güvenilir bitki koruma
uygulamaları gerçekleştirilecek, bitki koruma ürünlerinin
güvenli kullanımı ve kontrol altına alınabilmesi, kimyasal ilaç
kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar geliştirilerek
etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Bitkisel üretime sağlıklı materyallerle başlamanın garantisi
olan ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında uygulanan bitki
pasaportu sisteminin ülkemizde de uygulanmaya başlaması
ve yaygınlaştırılması üretim materyallerinin etkin kontrolünü
beraberinde getirmektedir.

Hayvan Aşılama Sayıları
Hastalık Adı

2011

2012

Büyükbaş Şarbon

363.104

349.593

Küçükbaş Şarbon

223.868

287.803

Büyükbaş Şap

19.959.521

10.337.824

Küçükbaş Şap

7.377.569

2.204.554

Sığır Brusella

899.137

2.815.853

4.557.647

7.160.630

Kedi-Köpek Kuduz

526.805

585.607

Koyun-Keçi Vebası

12.812.692

14.901.940

Koyun-Keçi Brusella

Sağlık Taraması

772.488.226 1.202.686.023

Bu çalışmalar yapılırken özellikle ticarete konu olan tarımsal
ürünlerde karantina hizmetlerinin etkinliği artırılacak, böylece
ticaret kolaylaştırılırken karantinaya tabi organizmaların
ülkemize bulaşması ve yayılması önlenecektir.

2002

2005

2011

2012

Bitki Koruma Ürünü Tüketimi
Yıllar

Miktarı (Ton)

2002

54.874

2005

43.362

2011

40.111

2012

40.011
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Tarımsal Altyapı ve
Kırsal Kalkınma

Kırsal kalkınma; kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım
sektöründen veya diğer kırsal gelir kaynaklarından sağlayan birey ve
toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmek ve refahını artırmaktır.
Sürdürülebilir kırsal kalkınma için verimliliği artırıcı tedbirler ile
birlikte entegre kırsal kalkınma anlayışı önem kazanmaktadır.

30
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TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA

Tarımsal altyapı ve kırsal
kalkınma çalışmaları ile kırsalda
çalışan nüfusun hayat standardının
yükseltilmesi açısından sosyal
altyapı yatırımlarına da yer
verilmektedir. Böylece, pasif
üreticiden, katılımcı ve planlama
sürecine dahil örgütlü ve
üretken üretici modeline geçiş
sağlanmaktadır.

Ülkemizdeki tarımsal işletmelerin yapısı dünya ülkeleri ile
rekabeti zorlaştırmaktadır. Ekonomik işletme büyüklüğünün
korunamaması, sürdürülebilir tarımı tehdit etmekte ve
işletmelerin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Ayrıca bu
durum, sulama şebekesi ve ulaşım ağından yeterince
faydalanılamamasına, üretimin zorlaşmasına, işgücü,
sermaye ve üretim kayıplarının artmasına neden olmakta, sınır
anlaşmazlıklarına ve sosyal huzursuzluklara yol açmaktadır.

Tarımsal altyapı sorunlarının giderilmesi ve kırsal kalkınmanın
sağlanması için; kırsal alanlarda arazi düzenlemesi, işletme
ölçeğinin büyütülmesi, üretim ve verim artışlarının sağlanması,
işletmelerin gelir ve rekabet güçlerinin artırılması, tarımsanayi entegrasyonunun sağlanması, istihdam imkanlarının artırılması, kırsal çevrenin korunmasına yönelik
tedbirlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Plan döneminde tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin de önüne geçmek amacıyla yasal ve yapısal
değişiklikler yapılarak, pazar odaklı ve rekabet eksenli tarımsal üretimin önü açılacaktır.
Yapısal sorunların çözümünde arazi toplulaştırması önemli bir araçtır. Toplulaştırma ile parseller büyümekte,
parsel sayısı azalmakta, her parsel yola ve sulama kanalına kavuşmakta, işletme merkezi ile parseller
arasındaki mesafeler azalmakta, sulama oran ve randımanları artmakta, sınır anlaşmazlıkları giderilmekte ve
sosyal huzur sağlanmaktadır. Bu kapsamda, tarla tarımı yapılan alanlarda toplulaştırma çalışmalarına daha
da hız verilerek, her yıl 1 Milyon hektar alanın toplulaştırılması tamamlanacaktır.

Tarımsal üretim ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması
için, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek,
tarıma dayalı sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde
yapılandırılması amacıyla da Organize Tarım ve Hayvancılık
Bölgeleri kurulacaktır.

NÜFUS
YILLAR

Toplam

İSTİHDAM

Belde ve Köyler
Sayı

Oran (%)

Tarımsal verilerin tek bir yerde toplanması ve kolay erişim sağlanması için, kurulacak olan Tarım Parsel Bilgi
Sistemi (TARBİL) ile Çiftçi Kayıt Sistemi entegre edilecektir. Bunun yanı sıra köy ve ilçelerin gelişme eksenleri
belirlenerek, ihtiyaç analizi yapılacak ve hedef odaklı destekleme sistemine geçilecektir.
Pazarlama Bilgi Sistemi kurulacak ve çiftlik verilerinin kayıt altına alınması ve tarımsal politikaların analizlerinin
yapılması için Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin (ÇMVA) etkinliği artırılacaktır. Ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemleri
ve uzaktan algılama teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve etkin olarak kullanılması sağlanacaktır.
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Sayı (Bin)

Oran (%)

Türkiye

Tarım

70.586.256

20.838.397

29,5

20.738

4.867

23,5

9.240

2.388

2011

74.724.269

17.338.563

23,2

24.110

6.143

25,5

10.466

3.548

2012

75.627.384

17.178.953

22,7

24.821

6.097

24,6

10.504

3.622

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Kurulan İşletmeler
Konusu

İşletme Sayısı
1.565

Hayvansal Ürün Paketleme ve İşleme

813

Tarımsal Ürün Depolama

330

Alternatif Enerjili Sera

252

Soğuk Hava Deposu

286

Su Ürünleri İşleme ve Paketleme

34

Basınçlı Sulama

629

Hayvansal Orijinli Gübre İşleme ve Paketleme

7

Koyun, Keçi, Manda Yatırımları

36

Alternatif Enerji Üretimi

3

TOPLAM

3.955

Yeni Tesis

2.611

Teknoloji Yenileme

1.032

Tamamlama

32

Toplam (Bin)

KİŞİ BAŞINA GSYH
($)

Tarım

2007

Bitkisel Ürün Paketleme ve İşleme

Sulama, kırsal kalkınmanın itici gücüdür. Her sulama projesi aynı zamanda bir kırsal kalkınma projesidir.
Sulama imkanlarının gelmesi ile araziler her yıl ekilebilmekte, ürün çeşitliliği artmakta, verim 2-5 kat artarken,
tarıma dayalı sanayi gelişme imkanı bulmaktadır. Su kaynağı sorunu yaşanan alanlardaki rehabilitasyona
ihtiyaç duyulan sulama tesislerinin modernizasyonu gerçekleştirilecektir. Sulamada tasarruf sağlayacak ve
toprağı koruyacak yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemlerine verilen desteklemelere
devam edilecektir.

Aynı zamanda kırsal alanda eğitim-yayım, örgütlenme ve
uygun destekleme yöntemleriyle yerel kaynaklar harekete
geçirilecek, tarım ve gıda sektörleri modern ve rekabetçi
bir yapıya kavuşturulacak, kırsal nüfusun iş ve yaşam
koşulları iyileştirilerek refah seviyesi yükseltilecektir.

312
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Kurumsal
Kapasite

Kurumsal yönetim sistemi ve insan kaynakları, teknolojik ve
fiziksel altyapıyı ile sosyal imkanlar ve kurumun ulusal ve
uluslararası imajı kurumsal kapasiteyi oluşturmaktadır.
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KURUMSAL KAPASİTE

Geniş teşkilat yapısı ve köklü bir geçmişe sahip olan
Bakanlığımız, hizmet etkinliğini artıracak, çağdaş tarım
anlayışına uygun, tarım sektörünün değişen ve gelişen
taleplerine daha hızlı cevap verebilecek, mevcut kaynaklardan
azami şekilde faydalanacak bir yapıya kavuşmuştur.

AR-GE çalışmalarının çıktılarının ve etkin iletişim
teknolojilerinin kullanıldığı eğitim ve yayım faaliyetlerini
gerçekleştirmek böylece sunulan hizmetleri kamuoyu
ile paylaşarak tüm paydaşların bilinç düzeyini
geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu değişimle birlikte yönetim anlayışı ve yapısı; çok taraflılığa,
katılımcı bir anlayışa, pro-aktif ve gelecek yönelimli, hedef
ve hizmet odaklı olmaya, kolaylaştırıcı ve katalizör rolü
üstlenen, asli işlevlere yoğunlaşmaya doğru köklü bir değişim
gerçekleşmekte, üretme fırsatları oluşturan, toplumun ortak
çıkarları için rekabet ortamını gözeten, piyasaları düzenleyen
ve denetleyen bir anlayış hakim hale gelmektedir.

Tarım işletmelerinin bilgi, teknik ve yöntemler
konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli
düzeyde karşılanmasına yönelik olarak Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Hizmetleri geliştirilmektedir. Alanında
öncü Web Tarım TV yayınları ile tarımla ilgili güncel
konular, yenilikler ve teknolojik gelişmeler paydaşlara
ulaştırılmaktadır.

Teftiş ve rehberlik hizmetleri ile Bakanlık çalışmalarının
mevzuata uygunluğu yanında geliştirmeye yönelik, eğitici, yol
gösterici, yön verici çalışmalar benimsenmektedir. Yönetim kademeleri ilişkilerinde iletişim kanallarının açık
tutulduğu, objektif performans kriterlerinin belirlendiği, performansa dayalı, katılımcı yönetim sisteminin
benimsendiği, kurumsal kültürün önem kazandığı, Bakanlık birimleri arasında ortak çalışma kültürü ve
koordinasyonun geliştirildiği kurum anlayışı hakim kılınacaktır.

Bakanlığımız faaliyetlerinin tanıtımı, imajının
güçlendirilmesi, tarım konusunda yetkin ve doğru
bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması, uygun
iletişim araçları kullanılarak hizmetlerin kamuoyuna
yansıtılması, paydaşların bilgilendirilmesi, iletişim ve
koordinasyonun artırılması sağlanacaktır. Böylelikle
hizmetlerin paydaşlara ulaştırılması ve anlatılması
ile tanınırlığın artırılması, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yapılarak çözüme ve gelişime
katkının birlikte gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak
için kurumsal mükemmeliyeti
sağlamak üzere kurumsal yönetim
sistemini ve insan kaynakları
yönetimini etkin hale getirmek,
teknolojik ve fiziksel altyapıyı
geliştirmek,
sosyal
imkanları
iyileştirmek, verilen hizmetler
ve etkileri konusunda ulusal ve
uluslararası görünürlüğü artırmakla
birlikte kurum imajını güçlendirmek
amaçlanmaktadır.

İhtiyaçlar doğrultusunda mevzuatı geliştirmek ve yönetmek, hukuki altyapıyı izlenebilir, sürekli ve verimli
kılmak, iş akış süreçlerini tanımlamak, basitleştirmek ve hızlandırmak için çalışılacak, doğru karar verme
yanında hesap verilebilirlik açısından uygulanan politika araçlarının değerlendirilmesi amacıyla etki
değerlendirme çalışmaları bütünsel olarak gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası gelişmeler düzenli
olarak takip edilecek, toplantılar düzenlenecek, düzenlenmiş toplantılara aktif katılım sağlanacaktır.
Bakanlığımız insan kaynakları kurum misyonuna göre şekillenmiş ve zaman içerisinde gelişmiştir. Değişen
ve gelişen görev alanına uygun değişik meslek gruplarından özveri ile çalışan personel istihdam edilmekte ve
bu sayı her geçen yıl artmaktadır. İnsan kaynaklarının görev, yetki ve sorumlulukları açık olarak tanımlanmış
halde, liyakat ve kariyer esas alınarak tüm teşkilata dengeli dağılımının sağlanması çalışmaları yapılacak,
kariyer uzmanlık sistemi güçlendirilerek etkin hale getirilecektir. Personelin istek ve beklentileri de alınarak
mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik düzenli eğitimler gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımızı ve tarım sektörünü 2023 Vizyonumuzda
belirlenen hedeflere ulaştıracak şekilde, ulaşılabilir,
dinamik, kurumsal gelişimini tamamlamış ve ortaya
çıkabilecek kurumsal yapılanma ihtiyaçlarını hızlı
bir şekilde gerçekleştirebilen bir Bakanlık olarak
paydaşlarımız ve tarımın bütün dinamikleriyle işbirliği
içinde görevimizi sürdüreceğiz.

13,116

Bakanlýk Bütçesi (Milyar TL)
10,485
8,737
7,640

4,423
2,294

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Bakanlık Personel Dağılımı
İstihdam
Şekli

Merkez
Taşra
Döner
Toplam
Birimleri Birimleri Sermaye

Memur

3.081

35.133

138

38.352

Sözleşmeli

9

1.550

1

1.560

İşçi

511

10.264

152

10.927

Toplam

3.601

46.947

291

50.839

Çalışanların iş başarısının ve tatminin artırılmasına yönelik çalışma koşullarının, sosyal imkanlar ve özlük
haklarının değişen şartlara uygun olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, tüm paydaşlar için hizmet alanlarında
fiziki ve teknik koşulların üst düzeyde sağlanması ve sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yapılacaktır. Diğer
taraftan, hizmetlerin sürdürülmesinde bilgi teknolojileri kullanımının en üst düzeye çıkarılması, doğru ve
güncel bilgiye erişimin sağlanarak politika üretmede etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. Bu amaçla bilgi
ve iletişim alt yapısı hizmetin ve çağın gereklerine göre güncellenmekte, geliştirilen e-dönüşüm projeleri ile
etkin karar alma, hızlı ve kaliteli hizmet, bilgi yönetimi ve iletişim hedeflenmektedir.
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Stratejik
Amaçlar
TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ
1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda
güvenliğini sağlamak.
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
2. Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak.
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI
3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak.
4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.
TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA
5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal
alanların cazibesini artırmak.
KURUMSAL KAPASİTE
6. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.
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STRATEJİK AMAÇLAR

1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan

Tarımsal ve ekolojik kaynakları korumak, üretimde verim ve kaliteyi artırmak için uygun yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve tarım ürünleri ile gıda maddelerinde arz güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçla,
tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzını sağlayan, risklerin tespit edildiği ve
yönetilebilir hale getirildiği sigorta sistemi ile güçlendirilen, rekabet eksenli tarım sektörü oluşturulması
amaçlanmaktadır.

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası hijyen kurallarına uygun
üretilmesi için etkin hayvan sağlığı tedbirlerinin uygulanması amaçlanmaktadır.

2. Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda
güvenilirliğini sağlamak.
Hammaddelerin elde edildiği ilk aşamadan itibaren her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan
madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması ve pazarlanması aşamalarında
uluslararası standartlara uygun olarak gıda güvenilirliğini temin etmek ve tüketici sağlığını en üst seviyede
korumak amaçlanmaktadır.

3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak
bitkisel üretimi artırmak.
Bitkisel üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için bitki sağlığı konusunda yapılacak
çalışmalar son derece önemlidir. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerinin, entegre mücadele
metotlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının
kontrol ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

refahını sağlamak.

Aynı şekilde zoonoz hastalık risklerinin azaltılarak halk sağlığının korunması ve hayvanların üretim, nakil
ve kesimi esnasında gerekli refah koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır.

5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.
Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan birey ve toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmek
ve gelirlerini artırmak amaçlanmaktadır. Kırsal alanda ekonomik faaliyetler çeşitlendirilecek, arazi
parçalılığı azaltılacak, tarla içi geliştirme hizmetleri ile modern sulama sistemleri kurulacak ve sulama
randımanı yükseltilecektir.
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla tahsis edilen ulusal ve uluslararası fonlar etkin olarak
değerlendirilecektir. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı önlenecek ve çevre duyarlılığı içinde toprak ve
su kaynakları korunacak ve iyileştirilecektir. Tarımsal bilgi sistemi geliştirilerek elde edilen verilere, karar
verici ve kullanıcıların kolayca erişimi sağlanacaktır.

6. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti
sağlamak.
Kurumlar görev ve sorumluluklarını personel ve diğer kaynakları ile yerine getirmeye çalışırlar. İnsan
kaynağının harekete geçirilmesi ve verimli çalıştırılabilmesi için pek çok unsurun birlikte ele alınması
gerekmektedir. Çalışma verimliliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan çalışanların kurumsal aidiyet
duygusunun geliştirilmesi, motivasyonlarının artırılması ve konforlu bir çalışma ortamının sağlanması
amaçlanmaktadır.
Görev ve sorumluluk alanındaki değişim ve gelişimin çalışanlarca güncel olarak takip edilmesini
sağlamak, personelin bilgi düzeyini ve kişisel gelişimini artırmak hedeflenmektedir. Çalışanların verilere
ulaşımını kolaylaştıracak teknik altyapı oluşturulacak ve idari yapı geliştirilecektir.
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STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik
Hedefler

ALANLAR

Tarýmsal
Üretim ve
Arz Güvenliði

AMAÇLAR

Tarýmsal üretim
kaynaklarýný koruyarak
kaliteli tarým ürünlerine
eriþilebilirliði ve gýda
güvenliðini saðlamak.

HEDEFLER
Tarýmsal kaynaklarý korumak, iyileþtirmek ve
devamlýlýðýný saðlamak.
Üretimde verim ve kaliteyi artýrmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.
Tarým ürünlerine eriþilebilirliði ve gýda güvenliðini
saðlamak.
Gýda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliðini artýrmak.

Gýda
Güvenilirliði

Üretimden tüketime
kadar, uluslararasý
standartlara uygun gýda
güvenilirliðini saðlamak.

Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek
ve standartlara uyumunu saðlamak.
Güvenilir gýda konusunda toplumda duyarlýlýðý
artýrmak.
Bitki saðlýðý hizmetlerinde entegre ve biyolojik
mücadele çalýþmalarýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

Bitki Saðlýðý,
Hayvan Saðlýðý
ve Refahý

Çevreye duyarlý ve etkin
bitki saðlýðý tedbirleri ile
kaliteyi koruyarak bitkisel
üretimi artýrmak.

Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarýnýn
kontrol ve denetim hizmetlerini geliþtirmek.
Bitkisel üretimde iç ve dýþ karantina hizmetlerini
geliþtirmek.

Hayvan hastalýk ve
zararlýlarýný kontrol ve
eradike etmek, hayvan
refahýný saðlamak.

Hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele hizmetlerini
geliþtirmek.
Hayvan refahýnýn saðlanmasý için gerekli standart ve
sistemleri oluþturmak.
Tarýmsal altyapý hizmetlerini geliþtirmek.

Tarýmsal
Altyapý ve Kýrsal
Kalkýnma

Tarýmsal ve sosyal altyapý
hizmetlerini geliþtirmek,
kýrsal kalkýnma ve refahý
saðlayarak kýrsal alanlarýn
cazibesini artýrmak.

Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma
deðerinin artýrýlmasýný saðlamak.
Kýrsal alanda yaþam standartlarýný yükseltmek ve
kýrsal kalkýnmayý saðlamak.
Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynaklarý
yönetimini etkin hale getirmek.

Kurumsal
Kapasite

Hýzlý, etkin ve kaliteli
hizmet sunmak için
kurumsal mükemmeliyeti
saðlamak.

Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal
imkanlarý iyileþtirmek.
Kurum imajýný güçlendirmek, etkinliði ve görünürlüðü
artýrmak.
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Stratejik Hedefler
ve Performans
Göstergeleri
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Stratejik Hedef 1
Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve
devamlılığını sağlamak.
Hedefimiz, insanımıza yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleştirmek üzere ülkemizin tarımsal ve ekolojik
kaynakları yanında genetik zenginliğini korumak ve tarımsal üretimde sürekliliği sağlamaktır. İklim, toprak,
topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı ve bu yapıyı destekleyen istatistik altyapısı ile doğal
kaynakları koruyarak üretim yönlendirilecek, etkin ve rasyonel bir destekleme politikası ile ürünlerin en uygun
tarım havzasında üretimi teşvik edilecektir.
Çevre dostu üretim tekniklerinin kullanılması özendirilecek, arazi ıslahı ve drenaj çalışmaları yapılarak
sorunlu araziler tarıma kazandırılacak, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenecektir. Meraların botanik
kompozisyonları korunarak ıslah ve amenajman planları uygulanacaktır. Tarımsal sahalardaki yüzey ve yeraltı
sularında nitrat kirliliği izlenecek, ulusal sera gazı emisyon envanteri çalışmaları yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1

5 | Islah edilen arazi miktarı (Hektar)
Sorunlu tarım arazilerinde kapalı drenaj uygulanmasıyla taban suyu seviyeleri bitki kök bölgesinin altına
indirilmektedir. Böylece tuzlu alanlarda tuzların yıkanması sağlanarak araziler ıslah edilmektedir.
6 | Yüzey ve yer altı sularında nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme oranı ( %)
Yüzey ve yer altı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için, yer altı ve yer üstü su
kaynaklarında nitrat analizleri yapılan istasyonların (mevcut istasyon sayısı 1960 adet ) kontrol edilme oranını
ifade eder.
7 | ÇATAK uygulama alanı (Dekar)

İlgili Birimler TAGEM, BÜGEM, BSGM, TRGM

Çevresel anlamda korunması gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin çevreye ve toprak yapısına
zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayıtlı ve kontrollü üretim yapmaları sağlanmakta, yoğun
tarımsal faaliyet nedeniyle bozulan toprak yapısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

8 | Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet)

1 | Kayıt altına alınan genetik materyal sayısı (Adet)

İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı olarak belirlenen tarım havzalarında
çalışılan/planlanan/ihtisaslaştırılan en uygun ürünlerin üretimi hedeflenmektedir.

Dünyada tarımın ve insanlığın geleceği bakımından paha biçilemez değerler olan genetik kaynaklar muhafaza
edilecek ve tanımlanarak sürdürülebilir şekilde ıslahçıların kullanımına sunulacaktır. Bu çalışmalarda
kullanılan yerli ve yabancı materyaller, koleksiyon bahçesi ve Gen Bankalarında korumaya alınacaktır. Her bir
hat, çeşit, tür ve alttür özellikleri ile birlikte kayıt altına alınacaktır.
2 | Koruma altına alınan hayvan ırk ya da hat sayısı (Adet)
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı küçük evcil ırklarına ait toplam 13 ırk ve 3 hattın koruma ve tanımlama
çalışmaları sürdürülecektir.
23 İlde, 579 yetiştirici elinde, 15 küçükbaş, 7 büyükbaş ve 1 arı ırkına ait toplam 10.523 baş hayvan ve 8.000 adet
arı kolonisi doğal yaşam koşullarında korunma altına alınmıştır.
2 adet Hayvan Gen Bankası kurulmuş olup; 18 küçükbaş, 7 büyükbaş ve 5 at ırkına ait DNA, hücre, doku, embriyo
ve spermanın dondurularak saklanması ve DNA düzeyinde tanımlanması çalışmaları yürütülmektedir.
3 | Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%)
Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi (TİKAS) kapsamında tarım işletmelerinin kayıt altına alınma zorunluluğu vardır.
Kayıt altına alınan tarım işletmelerinin toplam işletme sayısına oranını ifade eder.
4 | Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet)
Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri işletmelerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim yapmalarını
sağlamak amacıyla yılda bir kez denetim yapılarak izlenmesi sağlanacaktır. Denetim yapılan ve izlenen işletme
sayısını ifade eder.
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9 | Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı (Dekar)
Ülkemiz doğal kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip jeotermal kaynakların örtü altı üretiminde
ısıtma amaçlı kullanılması ile çevreye duyarlı, doğa dostu tarımsal üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı işletmelerin uygulama alanını ifade eder.
10 | Mera tahsis alanı (Hektar)
Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal kaynak olarak
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mera, yaylak ve kışlakların tahsisleri hedeflenmektedir. Yıllık olarak
tahsis edilen mera miktarını ifade eder.
11 | Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar)
Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, üretimin artırılması ve
hayvancılığımızın ihtiyacının karşılanabilmesi için çayır ve meraların ıslah edilmesi hedeflenmektedir. Islah
edilen ve mera amenajman alanı olarak belirlenen yıllık miktarı ifade eder.
12 | Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar)
Meraların verimliliğinin artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için
kullanıcılara ıslah edilmesi şartıyla kiralanmasıdır. Yıllık olarak ıslah amaçlı kiraya verilen mera alanını ifade
eder.
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13 | Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi)
Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dahilinde denetim
ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim sisteminin yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarım yapan üretici sayısını ifade eder.
14 | İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi)
Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını
koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya izlenebilir hale getirilmesi
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, iyi tarım uygulamaları yapan üretici sayısını ifade eder.
15 | Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı (Adet)
Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yapılarak yasak avcılığın azaltılması hedeflenmektedir.
16 | Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı (Hektar)
Tarım arazilerinde belirlenen kullanım değişiklikleri, sera gazı emisyon çalışmalarında ve diğer tarımsal
planlama çalışmalarında kullanılır. Bu kapsamda tarım alanlarındaki değişiklikler arazi kullanım sınıflarına
uygun olarak belirlenir. Tarım alanlarında arazi kullanım değişikliklerinde tespit edilen alanı ifade etmektedir.

Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Dünya üzerinde insan hayatının devamlılığının sağlanması için binlerce yıldır tarım yapılmaktadır. Günümüzde
çok daha fazla nüfusu beslemek zorunda olan tarımın, stratejik bir sektör olduğu gerçeği, gün geçtikçe daha
fazla anlaşılmaktadır. Hedefimiz, üstün verimli, kaliteli, pazarlanabilir çeşit, tür, hat, ırkları geliştirmek ve
yaygınlaştırmaktır. İç ve dış pazarın talep ettiği yeni tür ve çeşitler ile modern teknolojiler sektöre kazandırılacak
ve kitle yayım araçlarının desteği ile yaygınlaştırılacaktır. Böylece verim ve kalite artırılacak, ürün çeşitliliğine
katkı sağlanacaktır.
İlgili Birimler TAGEM, BÜGEM, HAYGEM
Performans Göstergeleri
1 | Tescil edilen çeşit/tür/ırk/hat sayısı (Adet)
Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda, verim, kalite ve adaptasyon kabiliyetleri yüksek ve biyotik/abiyotik
stres koşullarına dayanıklı/tolerant yeni çeşitlerin geliştirilerek üretime aktarılması ile verim ve kalitede
artışlar sağlanacaktır.
2 | Geliştirilen uygulama teknolojisi sayısı (Adet)
Su, toprak, çevre ve mekanizasyon, iklim değişikliği, yetiştirme tekniği, hasat ve depolama araştırmaları
sonucunda üretim, verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır. Hayvancılığın çeşitli dallarında üretimi artırmak
ve kaliteyi iyileştirmek, ekolojilere uygun yetiştirme sistemleri ve alternatif yem kaynakları geliştirmek, bakım
ve besleme şartlarını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla da araştırmalar yapılacaktır. Su ürünlerinde stok
belirleme ve hastalık etmeni patojenlerin iyileştirilmesine yönelik yeni uygulama ve metot geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
3 | Suni tohumlama sayısı (Adet)
Üstün verimli kültür ırkı hayvanlardan elde edilen spermler ile yapılan suni tohumlama sayısını ifade eder.
4 | E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş)
Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kayıt altına alınarak izlenmesini
ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaş hayvan sürülerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
5 | Kayıt altına alınan yeni bitki çeşidi sayısı (Adet)
Yüksek verimli ve kaliteli yeni bitki çeşitlerinin kayıt altına alınarak üretime kazandırılması hedeflenmektedir.
Bakanlığımızca kontrol ve incelemeleri yapılıp, kayıt altına alınarak ticaretine izin verilen yeni bitki çeşit sayısını
ifade eder.
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STRATEJİK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK HEDEF 2

6 | Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar)
Ülkemiz meyve üretimini pazar istekleri doğrultusunda artırmak, modern meyve bahçeleri tesis etmek
hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertifikalı ya da standart fidan/çilek fidesi ile tesis edilen
alanı ifade eder.
7 | Kültür ırkı hayvan oranı (%)
Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. Büyükbaş hayvan varlığı içerisindeki
kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan başına verim ve performans değerlerinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamak.
Değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim, ticaret ve pazarlama politikalarıyla
tarımsal üretimi yönlendirerek yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak ve tarım ürünleri ihracatını
artırmak hedeflenmektedir. Stratejik ürünlerin üretim planlamalarının yapılması ve tarım ürünlerinde
fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, sektörün ihtiyacı olan hammadde arzının
kesintisiz sağlanması, yıl boyunca arz-talep dengesinin ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla
piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, düzenleyici niteliği olan kurum ve kuruluşların idari ve teknik
kapasiteleri güçlendirilecektir.

8 | Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı (%)

Ölçek ekonomisi esas alınarak hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin artırılması teşvik edilecek ve küçükbaş
hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Çiftçiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini sürdürülebilir hale
getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı
arazi içerisinde toprak analizi yapılan arazi miktarını ifade eder.

İlgili Birimler BÜGEM, HAYGEM, BSGM, TRGM
Performans Göstergeleri
1 | Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar)
Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir.
2 | Kırmızı et üretim miktarı (Ton)
Arz açığı olan kırmızı ette üretim miktarının artırılarak arz güvenliliğinin sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının
önlenmesi hedeflenmektedir.
3 | Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet)
Tarımda risklerin yönetilebilirliğini sağlamak ve üretici zararlarını asgariye indirmek için tarım sigortası
uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
4 | Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Kişi)
Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılarak arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan
hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli bitkisel üretim yapan üretici sayısını
ifade eder.
5 | Yağlı tohum üretim miktarı (Ton)
Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını karşılamak ve ithalatı
azaltmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda desteklenen yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir ve pamuk tohumu
üretim miktarını ifade eder.
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STRATEJİK HEDEF 3

6 | Gemi İzleme Sistemi (GİS) kapsamına alınan gemi sayısı (Adet)

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Balıkçılık gemilerinin faaliyetleri (denetim, kontrol, veri toplama) uzaktan algılama yoluyla izlenecektir.
7 | Bal üretim miktarı (Ton)
Bal üretim miktarı artırılarak üretici gelirlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
8 | Küçükbaş hayvan sayısı (Baş)
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera mülkiyeti
gibi kriterler bakımından çok daha uygun olduğu değerlendirildiğinden küçükbaş hayvan sayısının artırılması
hedeflenmektedir. Kayıtlı küçükbaş hayvan sayısını ifade etmektedir.
9 | Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet)
Avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi için ülkemizdeki göl ve göletler yavru balık ile
balıklandırılmaktadır. Balıklandırma çalışmaları ile içsu kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılarak
yavru balık bırakılan su kaynaklarından sürdürülebilir fayda sağlanması ve balık populasyonunun artırılması
hedeflenmektedir. Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla su kaynaklarına bırakılan yavru balık sayısını ifade
etmektedir.
10 | Ulusal Süt Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan süt miktarı (Ton)
Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi ve süt arzında
oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir.
11 | Et/yem paritesi (kg)
1 kilogram karkas et bedeli ile alınabilen konsantre besi yemi miktarıdır. Yapılacak çalışmalarla et/yem
paritesinin 22-25 aralığında kalması sağlanarak fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve kırmızı ette sürdürülebilir
arz güvenliği hedeflenmektedir.
12 | Süt/yem paritesi (kg)
1 kilogram süt bedeli ile alınabilen konsantre süt yemi miktarıdır. Yapılacak çalışmalarla süt/yem paritesinin
1,2-1,5 aralığında kalması sağlanarak piyasada arz ve talep dengesinin korunması ve sürdürülebilir arz
güvenliği hedeflenmektedir.
13 | Yaş koza üretim miktarı (Ton)
Geçimini yaş koza üretiminden sağlayan ailelerin gelirini artırmak suretiyle sürdürülebilir yaş koza üretiminin
gerçekleştirilmesi, ipek üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.
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Gıda ve yem resmi kontrolleri AB’ye uyumlu ve güncel mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yem
Kontrol Planı kapsamında yem üretim işletmeleri, yem depolama ve satış yerleri ile kendi yemini üreten
çiftlikler denetlenecek ve risk esaslı numuneler alınacaktır.
Gıda ve yem işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri tamamlanacak, taklit ve tağşiş yoluyla tüketicilerin
yanıltılmasını önlemek amacıyla analiz metot ve teknolojileri geliştirilecek, laboratuvarların altyapıları
modernize edilecektir.
İnsan sağlığının en üst seviyede korunması için, gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak
etkileyen olası risklerin tespiti yapılarak bilim insanlarından oluşacak komite ve komisyonlar aracılığıyla
bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapılacaktır. Kontrol görevlilerinin
mesleki bilgi ve becerileri geliştirilecektir.
İlgili Birimler GKGM, TAGEM
Performans Göstergeleri
1 | Geliştirilen metot /teknoloji sayısı (Adet)
Günümüzde yeni teknolojilerle üretilen gıdalar, yeni ve farklı riskler oluşturmaktadır. Bu durum daha hızlı ve
daha güvenilir analiz metotlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hızlı ve güvenilir yeni analiz metotlarının
geliştirilmesi taklit ve tağşişin tespitini kolaylaştıracak, geri dönüşleri azaltarak ülkemizin bu alandaki
güvenilirliğini sağlayacak, gıda ve yem ihracatını artıracaktır.
2 | Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)
Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla,
risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programları,
şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü
ve yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlüklerinde kontrol hizmetleri yürütülmektedir.
3 | Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)
Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üretim işletmeleri, kendi yemini üreten çiftlikler
ile yem depolama ve satış yerleri yıllık hazırlanan kontrol planı dahilinde teknik ve hijyen şartları ve mevzuatta
belirtilen diğer hususlar bakımından kontrol edilir.
4 | Planlanan yem numunelerinin gerçekleşme oranı (%)
Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya konulan Yıllık Yem
Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleştirilen numune sayısının hedeflenen
yıllık numune sayısına oranıdır.
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STRATEJİK HEDEF 4

5 | Planlanan gıda numunelerinin gerçekleşme oranı (%)
Gıda denetim ve kontrollerinde Yıllık Gıda Kontrol Planı ve İl Müdürlüklerimizce yapılan yıllık numune alım
planları ile üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin alınması planlanmaktadır. Planlanan
numunelerin gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan doğrultuda yürütülüp yürütülmediğini göstermektedir.
6 | Akredite olan laboratuvar sayısı (Adet)
Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlar numunelerin mevzuata uygunluğunu tespit
etmek amacıyla analizler gerçekleştirmektedirler. Laboratuvarların akreditasyonunu sağlamak ve akredite
laboratuvar sayısını artırmak, analiz kalitesinin ve laboratuvar işleyişinin geliştiğini göstermektedir. Uluslararası
standartlara uygun akredite laboratuvarlar yapılan kontrollerin etkinliğini artıracaktır.
7 | Akredite olan analiz sayısı (Adet)
Yıllık olarak uluslararası standartlara uygun ve akredite olan analiz sayısıdır. Akreditasyon, analizlerin
uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği için gereklidir. Gıda güvenilirliği yönünden yapılan analizlerin sonuçlarının
geçerliliği, yapılan tüm kontrollerin sonucunda doğru karar alma ve uygulamada etkili olacaktır. Bunun için
akredite analizlerin sayısının artması programın doğru işlediğini göstermektedir.
8 | Eğitilen kontrol görevlisi sayısı (Kişi)
Yem kontrollerinde görev alan ve eğitilen personel sayısıdır. Yılda iki kez bütün İl Müdürlüklerinde yem
konusunda çalışan personelin katıldığı hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.
9 | 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçlandırılma oranı (%)
Tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilmesi ve
taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla 174 Alo Gıda Hattı kurulmuştur.
Bu yolla gelen başvurular değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda kontroller gerçekleştirilmektedir. 174
Alo Gıda Hattına yapılan başvurulardan sonuçlandırılanların, toplam başvuru sayısına oranı hattın işleyişindeki
etkinliğin ölçülmesini sağlayacaktır.

Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumunu sağlamak.
Gıda ve yem işletmelerinin güvenilir ürün üretebilmeleri, rekabet gücünü artırmaları, kaliteli ve sürdürülebilir
üretim yapmalarını sağlamak için işletmelerin teknik ve fiziki altyapıları güçlendirilerek ulusal ve uluslararası
standartlara uyumları sağlanacaktır. İşletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlarını geliştirmeleri için sektör
ile birlikte iyi uygulama kılavuzları hazırlanarak yayımlanacaktır.
İlgili Birimler GKGM
Performans Göstergeleri
1 | Yayımlanan iyi uygulama kılavuz sayısı (Adet)
Gıda ve yem güvenilirliği konularında yayımlanan iyi uygulama kılavuz sayısıdır. Üretim yerleri ve perakende
satış yapan işletmelere rehber niteliğinde ve gönüllülük esasına dayanan dokümanlar olup; ilgili sektör
temsilcileri tarafından basımı gerçekleştirildikten sonra işletmelere dağıtılacaktır. Sektör bazında hazırlanan
kılavuzlar işletmelerde gıda güvenilirliğinin sağlanmasında yol gösterici olacaktır.
2 | STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet)
Gıda ve yem işletmelerinin bağlı olduğu Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan
eğitim sayısıdır. Gıda güvenilirliği konusunda farkındalığı artıracaktır.
3 | Modernizasyon planı uygun bulunan onaylı gıda işletmesi sayısı (Adet)
Modernizasyon planlarını hazırlayıp altyapısını güçlendirerek onay alacak işletme sayısıdır.

10 | Risk değerlendirme sonrasında oluşturulan bilimsel görüş sayısı (Adet)
İnsan sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen konularda bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre
risk değerlendirmesi yapmak amacıyla, üyeleri bilim insanları ile gerektiğinde diğer uzman kişilerden oluşmak
üzere konu bazlı risk değerlendirme komite ve komisyonları oluşturulacaktır. Bu komite ve komisyonlar
gıda zincirinde risk değerlendirmesi yaparak tavsiye niteliğinde bilimsel görüş oluşturacaktır. Bu görüşler
doğrultusunda tespit edilen risklerle ilgili tedbirler alınabilecek, sorunların kaynağında çözümü sağlanacaktır.
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Stratejik Hedef 6
Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Gıda ve yem güvenilirliği konusunda tüketicilerin doğru bilgilere erişimi sağlanacaktır. Tüketici bilinci ve
duyarlılığı artırılarak otokontrol uygulamaları etkinleştirilecektir. Çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri (reklam,
kamu spotu, broşür, afiş, toplantı vb.) yürütülecek, tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, öneri ve bilgi
edinme talepleri karşılanacaktır. Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Bitkisel üretimde kalite ve kantite kayıplarının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, çevre ve
insan sağlığına duyarlı üretim tekniklerinin geliştirilerek uygulamaya aktarılmasıyla sürdürülebilir bir tarım
sistemine sahip olunabilir. Bu amaçla zararlı organizmalar ile mücadelede çevre dostu olan biyolojik, fiziksel,
mekanik ve kültürel mücadeleler başta olmak üzere biyoteknik yöntemler ve faydalılara en az zarar veren
seçici pestisitlerin kullanılması şeklinde tarif edilen entegre mücadele uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

İlgili Birimler GKGM

Bitki sağlığı uygulamalarında sektörün tüm paydaşlarının entegre mücadele prensiplerini benimsemesi
ve etkin olarak kullanılması için, başta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik ve mekanik mücadele
yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygın olarak kullanılması ile öncelikle epidemik hastalıkların kontrolü
amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri
1 | Güvenilir gıda konusunda yayımlanan kamu spotu sayısı (Adet)
Gıda ve yem güvenilirliği konularında tüketici ve işletmecilerin bilincini arttırmak amacıyla kamu spotları
hazırlanarak yayımlanacaktır. Hazırlanan ve yayınlanması sağlanan kamu spotu sayısı gıda güvenilirliği
konusunda farkındalığı artırmada önemli rol oynayacaktır.
2 | Gıda modülü ziyaretçi sayısı (Adet)
Tüketicilerin doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla gıda ve yem güvenilirliği konularında web sayfasında
modül oluşturulacaktır. Söz konusu modülün ziyaretçi sayısı tüketici bilinci ve duyarlılığındaki artışın
göstergesidir.
3 | 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet)
174 Alo Gıda Hattı’na yapılan başvuru sayısı tüketicinin duyarlılığının göstergesidir. Alo Gıda Hattına gelen
başvurular doğrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak risk haritası çıkarılmakta ve hangi
ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak denetim ve izleme programlarının daha etkin olarak
yapılması sağlanmaktadır.

İlgili Birimler GKGM, TAGEM, BÜGEM
Performans Göstergeleri
1 | Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı (%)
Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
2 | Geliştirilen zirai mücadele teknik talimatı sayısı (Adet)
Kültür bitkilerinde sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele imkanlarının ortaya konularak
bitkisel üretimde artış sağlanması için yeni teknik talimatlar oluşturulacak ve geliştirilecektir.
3 | Biyolojik mücadele yapılan alan (Dekar)
Biyolojik mücadelenin artışı ile pestisit miktarının azaltılması ve pestisit kalıntısı olmayan üretim
öngörülmektedir.
4 | Sertifikalı tohum üretim miktarı (Ton)
Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalı tohum ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması hedeflenmektedir.
Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden sertifikalandırılan tohum miktarıdır.
5 | Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı (Adet)
Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalı fidan/fide ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması ve bitkisel
üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden
sertifikalı ve standart olarak belgelendirilen fidan/fide miktarını ifade eder.
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Stratejik Hedef 9

Stratejik Hedef 8
Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının
kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini
geliştirmek.

Etkin ve sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamaları için bitki koruma ürünlerinin ve uygulama ekipmanlarının
uluslararası standartlara uygun üretimi, depolanması, spesifikasyonlarına uygun şekilde ruhsatlandırılması,
satışının teknik ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması, ekipmanların periyodik bakımlarının
ve kalibrasyonlarının yapılması son derece önemlidir. Bakanlığımız bitki koruma ürünleri ve uygulama
ekipmanlarının denetim ve kontrollerini yapmak üzere gerekli kurumsal alt yapısını, insan kaynağını, yasal
çerçeveyi, denetim teknik ve politikalarını geliştirerek sektörle işbirliği içerisinde uygulamaya koymayı
hedeflemektedir.

Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaşımı ve uluslararası ticarete konu olması bitki hastalık ve zararlıların
yayılma riskini artıran önemli bir faktördür.

İlgili Birimler GKGM, TAGEM

İthalat ve ihracatta hızlı, güvenilir ve yetkin karantina hizmetleri sunmak üzere karantina laboratuvar alt yapısı
geliştirilecek, ulusal bitki sağlığı referans laboratuvarı ve yeni sınır kontrol noktaları kurulacaktır.

Performans Göstergeleri
1 | Denetlenen bitki koruma ürünleri sayısının piyasada bulunan bitki koruma ürünleri sayısına oranı (%)
Bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve
denetimleri yapılacaktır.
2 | Denetlenen bitki koruma ürünü üretim yerlerinin toplam üretim yeri sayısına oranı (%)
Bitki koruma ürünlerinin üretim yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla üretim tesislerinde Bakanlığımızca
verilen işletme izinlerine uygun üretim yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
3 | Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı (%)

Bakanlığımız bitki ve bitkisel ürünlerde karantinaya tabi zararlı organizmalarla uluslararası standartlarda AB
mevzuatıyla uyumlu ve ticari gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol ve denetim mekanizması
oluşturmaktadır. Bu amaçla ülke içinde bitkisel üretim materyallerinin üretilmesi, depolanması ve ticareti
esnasında karantina hizmetlerine ait bütün çalışmalar bitki pasaportu sistemi kapsamında yapılmaktadır.

İlgili Birimler GKGM, TAGEM
Performans Göstergeleri
1 | Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı (Adet)
Bitkilerin yetiştirme döneminde bitki sağlığı açısından riskleri değerlendirilerek karantinaya tabi etmenlerin
sürveyleri yapılacak, tespit edilen alanların sınırları çizilerek sürvey haritalarına işlenecek ve zamanında
gerekli tedbirler alınarak başka bölgelere bulaşması engellenecektir.
2 | İhracatta karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan parti sayısına oranı (%)

Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi ve toptancı) mevzuata
uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir.

Bitki ve bitkisel ürün ihracatında karantina sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan işlem
sayısına oranıdır. İhraç edilen ancak zararlı organizmalar nedeniyle alınan bildirim sayısının ihracat işlem
sayısına oranı yapılan kontrollerin etkinliğini ifade etmektedir.

4 | Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları işletme sayısının toplam işletme sayısına oranı (%)

3 | Validasyon ve standardizasyon yapılan metot sayısı (Adet)

Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının üretim yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla Bakanlığımızca verilen
ruhsatnamelere uygun üretim yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

Karantina teşhisi amacıyla kullanılan farklı metotların birleştirilmesi ve standardizasyonu amaçlanmaktadır.
Yıllık validasyon ve standardizasyon yapılan metot sayısıdır.

5 | Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının toplam bayi sayısına oranı (%)
Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin mevzuata
uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir.
6 | Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve uygulama ekipmanlarının testleriyle ilgili geliştirilen metot
sayısı (Adet)
Bitki koruma ürünlerinin uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ve kalıntılarının belirlenmesine yönelik
geliştirilen metot sayısıdır.
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STRATEJİK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK HEDEF 10

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini
geliştirmek.

7 | Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı (Adet)

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kimliklendirilecek, hayvancılık işletmeleri kayıt altına alınacak ve
izlenebilirlikleri sağlanacaktır. Bulaşıcı hastalıklara karşı programlı aşı uygulamaları, sağlık taramaları
yapılacak ve hastalıktan ari işletmeler oluşturulacaktır.

8 | Geliştirilen teşhis metodu sayısı (Adet)

Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen zoonoz hastalıklar önlenerek halk sağlığı korunacaktır.
Şarbon, kuduz, brusella gibi zoonoz hastalıklara karşı aşı uygulamaları sürdürülecek, halk sağlığı için önemli
bir tehdit olan kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı etkeninin taşıyıcısı olan kenelere karşı büyükbaş-küçükbaş
hayvanların ilaçlanması çalışmaları etkin şekilde yürütülecektir. Zoonoz hastalıklara karşı eğitim çalışmaları
yürütülerek toplumda farkındalık artırılacaktır.

9 | Geliştirilen hayvan aşısı ve biyolojik madde sayısı (Adet)

İlgili Birimler GKGM, TAGEM
Performans Göstergeleri
1 | Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet)
Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan sığır tüberkülozu ve sığır brusellası hastalıklarından ari
işletmeleri kapsamaktadır.
2 | Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı (%)
Hayvan hastalıkları ile mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için her türlü hastalığın erken teşhisi hayvan
sağlığı, halk sağlığı ve ülke ekonomisi için önemlidir. Her yıl tüm hayvan varlığını kapsayacak şekilde erken
teşhis amacıyla sağlık tarama programı oluşturulmaktadır.
3 | Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı (%)
Koyun ve keçi varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir.

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini belirlemek, geliştirmek ve hastalıklarla daha etkin
mücadele edebilmek amacıyla hastalıkların epidemiyolojisinin tespiti konularında araştırmalar yapılacaktır.

Hayvan hastalıklarının erken ve doğru teşhisini sağlamak amacıyla uygun teşhis metotları geliştirilecektir.

Aşı, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün elde etme ve kontrol tekniklerinin
geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır.
10 | Programlı kedi-köpek kuduz aşılaması gerçekleşme oranı (%)
Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, halk sağlığı için
çok önemli bir tehdit olan kuduz hastalığının kontrol altına alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET
Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.
11 | Programlı büyükbaş brusella aşılaması gerçekleşme oranı (%)
2012 yılından itibaren konjuktival aşılamaya geçilmiştir. 10 yıl süre ile aşılama çalışmalarının sürdürülerek,
sürü prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise hastalığın yok edilmesi için test
ve kesim metodu uygulanacaktır.
12 | Programlı küçükbaş brusella aşılaması gerçekleşme oranı (%)
6 yıl süre ile aşılama çalışmalarının sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir.
Sonrasında ise hastalığın yok edilmesi için test ve kesim metodu uygulanacaktır.
13 | Programlı büyükbaş kene ilaçlaması oranı (%)

4 | Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (%)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının taşıyıcısı olan kenelerle mücadele etmek amacıyla Bakanlığımızca
hastalığın görüldüğü illerde bulunan çiftlik hayvanları ilaçlanarak halk sağlığının korunması sağlanacaktır.

Büyükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir.

14 | Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısı (Adet)

5 | Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oranı (%)

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat, transit geçişleri ve geri ithalat prosedürlerinin uygulanması ile
yurda giriş kapılarında sağlık yönünden gerekli kontrollerinin yapılması, ülke genelinde hayvan ve hayvansal
ürünlerin sadece bu kapılardan ithalatına izin verilmesi ve uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması amacıyla
yeni Veteriner Sınır Kontrol Noktaları kurulması ve mevcutların alt yapılarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir.
6 | Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%)
Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmaları sağlanacaktır.
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Stratejik Hedef 11
Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve
sistemleri oluşturmak.
Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde, nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde uluslararası kabul gören
hayvan refahı koşullarının tam olarak uygulanması hedeflenmektedir. Ayrıca, deney, süs ve ev hayvanlarının
yaşam alanları da uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir.
İlgili Birimler GKGM
Performans Göstergeleri
1 | Ruhsatlandırılan deney hayvanı üretim tesisi sayısı (Adet)
Ruhsatlandırılan kuruluş sayısı, deney hayvanları üretiminde refahın geliştiğinin göstergesidir.
2 | Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programının gerçekleşme oranı (%)
Hayvan refahı ile ilgili personel, celep, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi hedeflenmektedir.
3 | Onay belgesi alan hayvan nakil aracı sayısı (Adet)
Hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile yapılacaktır. Onay belgesi
bulunmayan nakil araçlarının hayvan nakli yapmasına izin verilmeyecektir.

Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.
Arazi toplulaştırması, tarla içi geliştirme hizmetleri ve diğer projelerin uygulanması ile arazi parçalılığı
giderilerek işletmeler büyütülecek, işletme masrafları düşürülecek ve böylelikle bölgelerin ekonomik gelişimi
sağlanacaktır. Arazi kullanım kabiliyetleri ve alternatif kullanım alanları belirlenecektir. Toprak etütleri
yapılarak, toprak sınıfları belirlenecektir. Uygulama alanlarına yönelik etüt çalışmaları, kadastro ve tarım
parsellerinin tespiti ve değişikliklerin izlenmesi ile etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Az
topraklı ve topraksız çiftçiler topraklandırarak, yeter gelirli aile işletmeleri oluşturulacaktır.
İlgili Birimler TRGM
Performans Göstergeleri
1 | Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılan alan (Hektar)
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin uygulanması ile arazi parçalılığı giderilerek, sulama
randımanı artırılacak ve işletme masrafları düşürülecektir. Yıllık olarak toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
hizmetleri yapılan alanı ifade eder.
2 | Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar)
Kamu tarafından geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin modern basınçlı sulamaya (yağmurlama-damla
sulama) dönüştürülerek suyun verimli kullanılmasının sağlanması, yarım kalmış tesislerin tamamlanması,
eskimiş tesislerin rehabilite edilmesi desteklenecektir. Ayrıca bireysel olarak yapılacak modern sulama
sistemleri desteklenerek yaygınlaştırılacaktır.
3 | Arazi kullanım planlaması yapılan alan (Hektar)
Tarım arazisinin ekonomik şekilde kullanılması, korunması, ıslahı, büyük ovaların ve erozyona duyarlı
alanların tespiti, tarım dışı kullanımlar için alternatif alanların belirlenmesi, tarım arazilerinin tarım dışı
kullanımının önlenmesi, mevcut arazi kullanım şekillerinin gerekli dönüşümlerinin yapılması, tarıma elverişli
olmayan arazilerin değerlendirme şeklinin belirlenmesi amacıyla proje alanlarında arazi kullanım planlaması
yapılacaktır.
4 | Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar)
Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması ve potansiyel
yararlanma imkanlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı altyapısı oluşturmak, Tarım
Reformu Uygulama Bölgelerinde yürütülen toplulaştırma, dağıtım, kamulaştırma, arazi kullanım planlaması,
arazi ıslahı ve toprak koruma projeleri başta olmak üzere; tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki
ifraz taleplerinin değerlendirilmesi ile tarım reformu projelerinin temelini (veri tabanı) oluşturacak haritalar
raporlarıyla birlikte üretilecektir.
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STRATEJİK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK HEDEF 12

5 | Topraklandırılan çiftçi sayısı (Kişi)
Tarım reformu uygulama alanlarındaki az topraklı ve topraksız çiftçilere hazine arazilerinin dağıtımı ve
kiralanması yoluyla topraklandırılan çiftçi sayısını ifade etmektedir.
6 | Tanımlanan parsel oranı (%)
Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS), Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) ve Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi
(TARBİL) projeleri çalışmaları sonunda kayıt altına alınmış ve tanımlanmış parsel oranını ifade etmektedir.

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma
değerinin artırılmasını sağlamak.
Tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi gibi ürünlerin katma değerinin yükseltilmesine
yönelik yatırımlara destek verilecek ve kırsal istihdama katkı sağlanacaktır. Tarımsal üretim ve tarımsanayi entegrasyonunun sağlanması için, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, tarıma dayalı
sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması amacıyla organize tarım ve hayvancılık bölgeleri
kurulacaktır.
İlgili Birimler TRGM
Performans Göstergeleri
1 | Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme sayısı (Adet)
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla kooperatif projeleri
hayata geçirilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatiflere düşük faizli kredi verilerek rehabilite edilen ve yeni
kurulan işletme sayısıdır.
2 | Faaliyete geçirilen organize tarım ve hayvancılık bölge sayısı (Adet)
Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin rekabet edebilirliğini artıran ve tarım-sanayi
entegrasyonunun geliştirilmesini sağlayan tüzel kişilik kazanmış bölgeleri ifade eder.
3 | Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%)
Tarımsal pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin rapor edilmesi suretiyle gerçekçi tarımsal pazarlama
stratejileri ve politikalarının belirlenmesi sağlanacaktır.
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STRATEJİK HEDEF 14

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak.

7 | İmar planı yapılan köy sayısı (Adet)

Tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi, iyi ve sürdürülebilir yönetim kapasitesine sahip işletmelerin kurulması
sağlanacaktır. Yerel ve geleneksel üretim teşvik edilecek, geleneksel el sanatları yaşatılarak ekonomik değer
kazandırılacak, köy gelişme alanları belirlenecek, doğal arıtmalı kanalizasyon sistemleri vb. sosyal alt yapı
yatırımları yapılacaktır. Üretici örgütlerinin girişimcilik kültürüne sahip, planlı, rekabetçi ve teknoloji kullanan
işletmeler haline dönüştürülmesi sağlanacaktır.

8 | Ekonomik ve sosyal alt yapı faaliyetlerinden faydalanan işletme sayısı (Adet)

İlgili Birimler TRGM, TAGEM, EYYDB

Sağlıklı ve yaşanabilir köyler oluşturulması için altyapı hizmetleri ile birlikte yapılan köy imar planlarını ifade
etmektedir.

Dış kaynaklı projeler ile inşa edilen tarımsal ve sosyal alt yapı tesislerinden yararlanan işletme sayısını ifade
etmektedir.
9 | Eş finansman verilen işletme sayısı (Adet)

Performans Göstergeleri

Stratejik yatırım planlarıyla veya dış kaynaklı proje anlaşmalarında belirtilen yatırımlar için verilen eş finansmanı
ifade etmektedir.

1 | Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan hayvancılık işletme sayısı (Adet)

10 | Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi)

Tarımda örgütlenmenin gelişmesi kırsal alanda yaşam standardının yükselmesine ve kırsal kalkınmaya önemli
katkılar sağlayacaktır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce düşük faizli kredi kullanılarak kurulan hayvancılık
işletmelerini ifade eder.

Eğitim, yayım, kurs ve sınavlar yoluyla; çiftçilerin modern tarım tekniklerini ve tarımsal yenilikleri öğrenmeleri,
uygulamaları, geleneksel el sanatlarının öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kalkınma
kapasitelerinin geliştirilmesi ve üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

2 | Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş)

11 | Elsanatları Eğitim Merkezleri mezunlarının istihdam oranı (%)

Kırsal alanda hayvancılık sektörünün kalitesini yükseltmek için yüksek vasıflı damızlık büyükbaş hayvan
temin edilmekte ve üretime kazandırılmaktadır. Bu kapsamda tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları
hayvancılık projelerine yüksek vasıflı damızlık büyükbaş hayvan teminini ifade eder.

Elsanatları Eğitim Merkezlerinden mezun olan kursiyerlerin aldıkları eğitim konularında istihdam edilmeleri
hedeflenmektedir.

3 | Üretici örgütlerince temin edilen küçükbaş damızlık hayvan sayısı (Baş)
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları hayvancılık projelerine yüksek vasıflı damızlık küçükbaş hayvan
teminini ifade eder.
4 | Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera) gerçekleştirilen bitkisel üretim alanı (Dekar)
Kırsal alanda alternatif üretim modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kalkınmaya katkı sağlayacaktır.
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları sera alanlarını ifade eder.
5 | Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet)
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, ekonomik yatırımlar kapsamında hibe desteği verilen
tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sayısını ifade eder.
6 | Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (Adet)

12 | Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı (Adet)
Çiftçilerin bilgi ihtiyacının yeterli ve zamanında karşılanması amacıyla yetkilendirilen kişi ve kuruluşlardan
danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bilgi ve teknolojinin hızla değiştiği
günümüzde çiftçilerin bilgi ihtiyacının yeterli ve zamanında karşılanması kaliteli üretimi ve verim artışını da
beraberinde getirecektir.
13 | Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik yapısının belirlenmesine yönelik araştırma sayısı (Adet)
Tarım işletmelerine yönelik üretim uygulamaları, sorun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik sosyo-ekonomik
araştırma projeleri yürütülecektir.
14 | Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine katılan işletme sayısı (Adet)
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin yaygınlaştırılması, veri kaynağı olarak belirlenen işletmelerin sisteme
girilmesiyle, sistemden elde edilecek sonuçlar tarım işletmelerinin gelir gider projeksiyonlarını yansıtması
açısından önem taşımaktadır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, ekonomik yatırımlar kapsamında hibe desteği verilen
tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sayısını ifade eder.
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15 | Alternatif enerji kaynaklı sera projeleri ile kontrollü üretime açılacak saha (Dekar)
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında hibe desteği
sağlanarak kurulan alternatif enerji kaynaklı seralar ile kontrollü üretime açılacak alanları ifade eder.
16 | IPARD Programının tanıtım etkinliklerine katılan kişi sayısı (Kişi)
Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-accession Assistance Rural
Development-IPARD) kapsamında hazırlanan IPARD Programı’nda uygulanması öngörülen tedbirlerle kırsal
kalkınmaya katkı sağlanacaktır. IPARD Programı kapsamında belirlenen 42 ilde programın tanıtımı yapılmakta
olup; tanıtım yapılan illerdeki personele ve proje hazırlayacak danışman firmalara program hakkında eğitimler
verilecektir.

Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları
yönetimini etkin hale getirmek.
İyi yönetim ilkeleri temel alınarak Bakanlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve analiz edilmesinde
tüm paydaşların görüş, öneri ve eleştirileri sistemli bir şekilde alınıp değerlendirilecektir. Politika oluşturmada
ve karar almada; ulusal ve uluslararası veriler analiz edilerek değerlendirilecek, sosyo-ekonomik projeler ve
etki analizleri yapılarak, karar vericilere düzenli olarak sunulacaktır. Organizasyonel ve fonksiyonel yapının
etkin kullanımı ile görev alanlarındaki hizmetin toplum tarafından anlaşılması ve benimsenmesi sağlanacaktır.
Bakanlığımız insan kaynağının liyakat ve kariyer esas alınarak; merkez ve taşrada bulunan bütün birimlere
dengeli dağılımı sağlanacaktır. Kariyer uzmanlık sistemi güçlendirilerek etkin ve işler hale getirilecektir.
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık ve net olarak tanımlanarak hizmet sunumunda yeknesaklık
sağlanacaktır. Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik, görüş ve önerileri de alınarak
hizmetiçi eğitimler düzenli olarak yapılacaktır.
İlgili Birimler TEFTİŞ, SGB, HUKUK, PERGEM, TAGEM, ABDGM, EYYDB, DHDB
Performans Göstergeleri
1 | Çalışan başına düşen ortalama eğitim süresi (Gün)
Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artırmak için, hizmet içi eğitim programları düzenlenerek
personel başına düşen ortalama eğitim süresinin artırılması hedeflenmektedir.
2 | İç Kontrol Sisteminin tamamlanma oranı (%)
Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve uygulanması sağlanacak
ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanılacaktır.
3 | Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi)
Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve verilen hizmetin
uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak amacıyla, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri tarafından yapılan
eğitimler sonucunda sertifika veya katılım belgesi alan personel sayısını ifade eder.
4 | Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına katılacak personel sayısı (Kişi)
Bakanlığımız avukatlarının ve yöneticilerinin katılımı ile Bakanlığımız hukuk hizmetlerinin yürütülmesi ve
mevzuat hazırlama usul ve esasları konularında çalıştay yapılacaktır.
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5 | Düzenlenen yönetici geliştirme programı sayısı (Adet)

14 | Kurum desteği ile yurt dışında eğitim alan personel sayısı (Kişi)

Kurumsal ve katılımcı yönetim anlayışı için, kişisel gelişim, liderlik, kurumsal iletişim ve iletişim becerileri vb.
konularda yönetici geliştirme programları düzenlenerek yöneticilerin ve yönetici adaylarının bu programlara
katılımları sağlanacaktır.

Personelin çalıştıkları konularda yurtdışı eğitimlere katılmaları sağlanarak, mesleki yeterliliklerinin artırılması
hedeflenmektedir.

6 | Kariyer uzman personel sayısı (Kişi)
Kariyer uzmanlığı sistemi işler hale getirilecek ve diğer personelin de konularında uzmanlaşmaları
sağlanacaktır.
7 | Norm kadroya tabi personelin tüm personele oranı (%)

15 | Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görevli personel sayısı (Kişi)
Uluslararası kurum ve kuruluşlarda personel görevlendirilmesi, insan kaynağının gelişiminin göstergesidir.
Bakanlığımız tarafından uluslararası kurum ve kuruluşlarda (FAO, OECD, vb) personel görevlendirilmesi,
Bakanlığımızın insan kaynakları kapasitesinin uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil yeterliliğinin
göstergesidir.

Norm kadro sayesinde hangi iş için, hangi unvanda, hangi birimde, kaç personele ihtiyaç olduğu yönünde
çalışmalar tamamlanmıştır. Bu itibarla yıllar içinde norm kadroya tabi personelin artırılması ve personel
hareketlerinin birimler arasında dengeli dağılımının sağlanması planlanmaktadır.
8 | Tarımsal politika etki değerlemesi araştırma sayısı (Adet)
Bakanlık politika ve uygulamalarının etkinliği ve kamuoyu algısının tespitine yönelik etki değerlendirmeleri
yapılacaktır.
9 | Rehberlik ve teftiş sayısı (Adet)
Bakanlık çalışmalarının mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitici, yol
gösterici, yön verici ve ilgili personel ile diyalog içerisinde rehberlik ve rutin teftiş yapılacaktır.
10 | Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı (Adet)
Mevsimlere göre düzenlenecek farklı etkinlik ve aktivitelerle personel memnuniyetinin ve motivasyonunun
artırılması hedeflenmektedir.
11 | Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı (Kişi)
Talep ve öneriler doğrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü iletişim kanalı
kullanılarak katılımın yüksek olması sağlanacaktır.
12 | Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%)
Birimlerin talep ettikleri ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları ölçülecektir.
13 | İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oranı (%)
Anket çalışmaları yapılarak, Bakanlığımız personelinin sunulan hizmetlerden memnuniyetleri ölçülecek ve
memnuniyetin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
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Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal
imkanları iyileştirmek.
Personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak çalışma ortamı, sosyal imkanlar, ekipman, teknolojik
kapasite ve bilgi işlem altyapısı geliştirilecek ve paydaşlarımıza e-devlet kapısından hizmet verilecektir.
Bakanlığın sahip olduğu tüm veri tabanları birleştirilerek tarım bilgi sistemi oluşturulacak ve karar vericilere
kullanılabilir bilgiler sunulacaktır. Elektronik doküman yönetim sistemine geçilerek evrak hareketleri
hızlandırılacak, arşiv yönetimi etkinleştirilecek ve kırtasiye tüketimi azaltılacaktır.

STRATEJİK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK HEDEF 16

7 | Bakım ve onarımı yapılan hizmet binası sayısı (Adet)
Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.
8 | Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet)
İhtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet binaları yapılacaktır.
9 | Bakanlık Felaket Kurtarma Merkezinin kapasite kullanım oranı (%)

İlgili Birimler BİDB, DHDB, EYYDB

Bakanlık veri merkezinde bulunan sunuculardaki verilerin beklenmeyen bir durumda kaybedilmemesi için
bütün verilerin yedeklenmesi önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri

10 | Bakanlık veri merkezinin kapasite kullanımı artış oranı (%)

1 | EDYS kullanan birim sayısı (Adet)

Bakanlığın artan bilişim teknolojisi kullanımının karşılanabilmesi için gerekli kapasite artışları planlanacak ve
yapılacaktır.

Merkez birimlerinden başlamak üzere dosya paylaşımı ve evrak akışı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
ile yapılacaktır.
2 | Yapılan video konferans sayısı (Adet)
Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim, eğitim, konferans gibi etkinlikler video konferans üzerinden
yapılabilecektir.
3 | Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısı (Adet)
Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili toplumun bilgilendirilmesinde doğru bilginin elektronik ortamda kolay ulaşılabilir
olması amaçlanmıştır. Elektronik ortama aktarılan ve hizmete sunulan; bülten, dergi ve kitap sayısını ifade
eder. Bu yayınlara Bakanlık internet sitelerinden ulaşılabilecektir.
4 | Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen faaliyet sayısı (Adet)
Faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesi ile hizmetten yararlananlara kolaylık sağlanacaktır.
5 | E-devlet kapısında verilen hizmet sayısı (Adet)
Bakanlık tarafından verilen hizmetlerde www.turkiye.gov.tr elektronik portal yapısının kullanılması
sağlanacaktır.
6 | Entegre edilen veri tabanı sayısı (Adet)
Veri tabanlarının birbirleriyle veri alışverişi yapabilmeleri ve karar vericilere daha etkin veri akışı sağlanması
hedeflenmektedir.
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Stratejik Hedef 17
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü
artırmak.
Bakanlığımızın kamuoyu algısının güçlendirilmesi ve başta Avrupa Birliği olmak üzere, ikili ve çok taraflı
ilişkilerde belirleyici olması için çalışmalar yürütülecektir.
Tarım konusunda yetkin ve doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması, uygun iletişim araçları
kullanılarak hizmetlerin kamuoyuna doğru yansıtılması, paydaşların bilgilendirilmesi, iletişim ve işbirliğinin
artırılması ile ortak bir yönetişim sağlanacaktır.

STRATEJİK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK HEDEF 17

6 | Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (Adet)
Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çiftçi Eğitim Seti, Türktarım Dergisi, dergi,
kitap, liflet ve broşürler basılarak dağıtılmaktadır. Bu basılı materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru
bilgilenmesi ve doğru teknolojileri benimsemesi amaçlanmaktadır. Eğitim ve yayım amacıyla hedef kitleye
dağıtımı ve satışı yapılan materyal sayısını ifade eder.
7 | Tarımsal içerikli TV program sayısı (Adet)

İlgili Birimler SGB, BASIN, TAGEM, ABDGM, EYYDB, BİDB

Televizyonun çok geniş kitlelere ulaşması ve etkili bir yayım aracı olması, bu yayın vasıtasının tarım alanında
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ulusal ve yerel kanallarda yayınlanacak eğitim filmi, spot ve belgeselleri
ifade etmektedir.

Performans Göstergeleri

8 | Milli Botanik Bahçesinin ziyaretçi sayısı (Kişi)

1 | Düzenlenen konferans /panel /sempozyum vb. etkinlik sayısı (Adet)

Tema bahçeleri, sosyal tesisleri, seraları, idari binaları ve araştırma altyapısı ile Milli Botanik Bahçesi
kurulacaktır.

Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık toplantı, çalıştay, sempozyum, panel, kongre, yarışma, sergi
ve fuar gibi organizasyonları ifade eder.
2 | Uluslararası kurum/kuruluşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Adet)

9 | Tarım Müzesinin ziyaretçi sayısı (Kişi)
Tarım Müzesi tamamlanarak tarım kültürü ve tarihi tanıtılacaktır.

Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte organizasyonlar yapılacaktır.
3 | Bakanlığın medyada yer alma sıklığı (Adet)
Bir yıl içinde Bakanlığımız hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. Bakanlığımızın hizmetleri medya
vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacaktır.
4 | Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi)
Bakanlığımız internet sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli güncellenerek
ziyaretçi sayısı artırılacaktır.
5 | Web Tarım TV izlenme sayısı (Kişi)
İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV’yi yıl içerisinde izleyen kişi sayısını ifade eder. Bakanlığımız
politikalarının, faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin kamuoyuna güncel olarak ulaşmasını sağlamak, üretici
ve tüketicilerin tarımsal bilinç düzeyine katkıda bulunmak amacı ile kurulan Web Tarım TV, canlı yayınlar,
eğitim filmleri, tarımsal içerikli haberler, tarımsal etkinlikleri içeren video ve fotoğrafları barındırmaktadır.
İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV’yi yıl içerisinde izleyen kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.
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Stratejik Amaçlar
ve Stratejiler

Stratejiler, amaçlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri ifade eder.
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1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

2. Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda
güvenilirliğini sağlamak.

• Genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin kayıt
altına alınması ve muhafaza edilmesi,
• Uluslararası piyasaların talep ettiği kalite
ve özelliklerde üretime yönelik tedbirlerin
alınması,
• Olumsuz çevre koşullarına dayanıklı çeşit ve
ırk geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
• Çevre dostu üretim tekniklerinin
kullanılmasının özendirilmesi,
• Toprak ve su kaynaklarının korunması ve
rasyonel kullanımı için modern sulama
sistemlerinin yaygınlaştırılması,
• Yer üstü ve yer altı su kaynaklarının tarımsal
kaynaklı nitrat kirliliğine karşı korunması için
tedbirlerin alınması,
• Meraların özel sektör yatırımlarına açılması,
• Tarımsal ürün piyasalarını düzenleme
mekanizmalarının kurulması, lisanslı
depoculuk hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
• Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması,
• Politika oluşturma sürecinde paydaşlar ile
işbirliği yapılması,
• Sertifikalı girdi kullanımına yönelik sistemlerin
etkin hale getirilmesi,
• Katma değeri yüksek ve sanayinin ihtiyacı olan
ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve
üretiminin teşvik edilmesi,
• Yerli teknoloji geliştirme ve kullanımının teşvik
edilmesi,
• Ürünlerin rekabet gücünü ve tüketimini
artırmak üzere, pazar araştırmaları yapılması,
markalaşma ve üretim periyodunu genişletici
tedbirlerin alınması, reklam ve tanıtım amaçlı
faaliyetlerin desteklenmesi,

• Toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının
yapılması,
• Çiftlikten sofraya güvenilir gıda şartlarının
belirlenmesi amacıyla uluslararası standartlar
ve ülkemiz ihtiyaçları çerçevesinde mevzuatın
hazırlanması ve/veya güncellenmesi,
• Gıda ve yem denetim ve kontrol sisteminin ISO
17020’ye göre akreditasyonun tamamlanması,
• Gıdanın taşıdığı riskle orantılı, uygun sıklıkta
denetim ve kontrollerin yapılması, etkin
koordinasyon sağlanması,
• İyi hijyen kılavuzlarının yayımlanması,
• Hayvansal ürün üreten işletmelerin
sınıflandırılmalarının tamamlanması,
• Son ürün kontrolü yanında üretim sistemi
kontrolüne etkinlik kazandırılması,
• Gıda iş yerlerinin kayıt altına alınması, teknik ve
hijyenik normların geliştirilmesi,
• İhracatta sorun yaşanan sektörlere yönelik
gerekli tedbirlerin alınması,
• Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF)
etkin olarak uygulanması,
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• Uluslararası ticaret politikaları ve
standartlarının belirlenmesinde aktif katılım
sağlanması,
• Geleneksel ürünlerin katma değeri yüksek
ürünler haline getirilmesinin teşvik edilmesi,
• Ürün depolama ve raf ömrünü uzatacak
çalışmaların desteklenmesi,
• Modern iletişim ve pazarlama sistemlerinin
kullanımının yaygınlaştırılması,
• Arazi toplulaştırma çalışmalarının
hızlandırılması ve tarım arazilerinin
bölünmesini önlemek amacıyla tedbirlerin
alınması,
• Stratejik ürünlerin üretim planlamalarının
yapılması,
• Tarım sigortaları sisteminin kapsamının
genişletilmesi ve yaygınlaştırılması,
• Biyoyakıtlara olan talep ile gıda ihtiyacı
dengesini gözetecek tedbirlerin alınması,
• Hayvancılık işletmelerinin kapasitesinin
artırılmasının teşvik edilmesi,
• Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılmasının
teşvik edilmesi,
• AB’ye uyum yönündeki çalışmaların
sürdürülmesi.

• Gıda güvenilirliği yaklaşımında ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
imkanlarının artırılması, toplantılara aktif
katılım sağlanması,
• Dünya Ticaret Örgütü-Sağlık ve Bitki Sağlığı
Önlemleri Anlaşması (DTÖ-SPS) kapsamında
bildirim sisteminin aktif olarak yürütülmesi,
• Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında ürün,
işleme ve işletme düzeyinde araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yürütülmesi,
• Politika oluşturma sürecinde paydaşlar ile
işbirliği yapılması,
• Gıda sektöründe tüketici taleplerini dikkate
alan 174 Alo Gıda Hattının etkin şekilde
sürdürülmesi,
• Çiftlikten sofraya gıdanın üretimin
tüm aşamalarında paydaşların doğru
bilgilendirilmelerini sağlayacak, haksız
rekabeti önleyecek tedbirlerin alınması,
• AB’ye uyum yönündeki çalışmaların
sürdürülmesi.
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3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak
bitkisel üretimi artırmak.
• Birincil üretim aşamasında üreticilerin bilgi
ve sorumluluk düzeylerinin artırılması, etkin
denetim ve kontrolün sağlanması,
• Bitki sağlığı uygulamalarının risk analizleri
doğrultusunda katılımcı ve çevreci bir
yaklaşımla yürütülmesi ve kontrolünün
sağlanması,
• Bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele
aletlerinin uluslararası standartlara uygun
olarak ülke ihtiyaçları doğrultusunda
ruhsatlandırılmaları ile kontrollerinin
sağlanması,
• Tarımsal üretimin çevreye etkileri ve bitki
sağlığı konularında risk analizlerinin yapılması,
• Bitki pasaportu sisteminin yaygınlaştırılması,
• Karantina hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,
• Bitki sağlığı alanında karşılaşılan sorunların
çözümüne yönelik araştırmaların yürütülmesi
ve araştırma sonuçlarının hızla uygulamaya
aktarılması,
• Entegre, biyolojik ve biyoteknik mücadele
uygulamalarının yaygınlaştırılması,
• Üreticilerin, çevreye duyarlı tarımsal
üretim yöntemleri ile üretim yapmaları için
eğitim, teşvik ve destekleme sistemlerinin
geliştirilmesi ve bu yönde tüketici talebinin
artırılması,
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• Bitki sağlığı ile ilgili uluslararası gelişmelerin
takip edilmesi,
• Bitki koruma uygulama, metot ve tedbirlerinin
geliştirilmesi, adaptasyonu ve uygulamaya
aktarılması,
• İklim değişikliklerinin bitkisel üretim, hastalık
ve zararlılar üzerindeki etkilerinin araştırılması,
• Pestisit ve atık depolama tesislerinin
yaygınlaştırılması,
• Tarımsal ürünlerin taşınması ve depolanması
aşamalarında rehberlik hizmetlerinin
yaygınlaştırılması,
• Yaban hayatındaki hastalık ve zararlıların
yayılmasının kontrolünün sağlanması,
• Hastalık, zararlı ve değişik streslere dayanıklı
yeni çeşitler elde edilmesi,
• Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımının
yaygınlaştırılması,
• Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış
uygulamasının etkinleştirilmesi,
• AB’ye uyum yönündeki çalışmaların
sürdürülmesi.

4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan
refahını sağlamak.
• Hayvan varlığının kayıt altına alınması ve
kimliklendirilmesi,
• Teşhis ve tedavide kullanılan aşı, biyolojik
madde ve ekipmanların yerli üretiminin teşvik
edilmesi,
• Hayvan hastalıkları ile ilgili ulusal veya bölgesel
düzeyde kontrol ve eradikasyon programlarının
yürütülmesi ve sonuçlarının uygulamaya
aktarılması,
• Kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmalarının yapılması,
• Akredite veteriner hekimlik uygulamalarının
yaygınlaştırılması,
• Veteriner Bilgi Sistemi veri tabanının
geliştirilerek tüm paydaşların kullanımına
sunulması,
• Hayvansal atık ve artıkların imhası veya
değerlendirilmesi için mekanizmaların
geliştirilmesi,

• Veteriner Sınır Kontrol Noktalarının fiziki ve
teknik alt yapılarının güçlendirilmesi,
• Hayvan borsa ve pazarlarının rehabilitasyonu
için gerekli tedbirlerin alınması,
• Yurt içi ve yurt dışı illegal hayvan ve hayvansal
ürün nakillerinin, ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içerisinde engellenmesi,
• Koruyucu hekimlik konusunda farkındalığın
artırılması,
• Mezbaha ve kombinaların alt yapılarının
iyileştirilmesi,
• Yaban hayatındaki hastalık ve zararlıların
yayılmasının kontrolünün sağlanması.
• Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde,
nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde
uluslararası kabul gören hayvan refahı
koşullarının tam olarak uygulanması,
• AB’ye uyum yönündeki çalışmaların
sürdürülmesi.
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5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

6. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti
sağlamak.

• Arazi toplulaştırma uygulamalarına hız
verilmesi,
• Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin
önlenmesi,
• Sorunlu tarım arazilerinin tespiti ve bu
alanlarda arazi ıslahı ve drenaj çalışmalarının
hızlandırılması,
• Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için
sulama altyapısının geliştirilmesi, modern
sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması,
• Politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde
paydaşlar ile işbirliği yapılması,
• Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve
e-ticaret uygulamalarının teşvik edilmesi,
• Kırsal kesimin bilişim teknolojilerine erişiminin
artırılması,
• Kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara
öncelik verilmesi,
• Yereldeki üretici örgütleri arasında işbirliğinin
artırılması,
• Üretici örgütleri ulusal ağının kurulması,
• Desteklemelerin yereldeki üretici örgütleri
kanalıyla verilmesi,
• İşletmelerin modernize edilmesi,
• AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve yeni
teknolojilerin yaygınlaştırılması,
• Markalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarına
öncelik verilmesi,
• Gıda işleme sanayiinin hedef pazarların
taleplerine göre üretim yapmasının teşvik
edilmesi,

• İnsan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesinde,
işgücü analizleri, yörenin tarımsal potansiyeli,
üretici ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda
düzenlemelerin yapılması,
• Nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamına
yönelik sistemin geliştirilmesi,
• Başarıyı, verimliliği ve liyakati teşvik etmeye
yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi,
• Çalışanların teknik, idari ve sosyal becerilerinin
geliştirilmesine yönelik ölçülebilir eğitim
faaliyetlerine ağırlık verilmesi,
• Ulusal ve uluslararası kurumlarla etkin
işbirliğinin sağlanması,
• Risk esaslı iç denetim planlarının uygulanması,
• Performans esaslı yönetimin etkinleştirilmesi,
• İş akış süreçlerinin basitleştirilmesi ve
hızlandırılması,
• Bakanlık hizmetlerinin kamuoyuna daha etkin
tanıtılması,
• Kaynakların etkin kullanımına yönelik olarak,
karar vericilerin temel alacağı etki analiz
çalışmalarının yapılması,
• Proje hazırlama, yönetimi, izleme ve
değerlendirme konularında kapasitenin
güçlendirilmesi,
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• Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin
teşvik edilmesi,
• Kırsal alan ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve
yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi,
• Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin
kurulması,
• Uzaktan algılama teknolojilerinin
yaygınlaştırılması ve etkin olarak kullanılması,
• Tarımsal pazarlarda üretici örgütlerinin
rollerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
için üretici gruplarının kurulmasının
desteklenmesi,
• Tarımsal risk yönetiminin etkinleştirilmesi,
• Üreticilerin ulusal ve uluslararası
kaynaklardan faydalanabilmesi için
çalışmaların yapılması,
• Kırsalda Agro-Eko turizmin yaygınlaştırılması,
• Kırsal altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve
mevcut altyapının modernizasyonu,
• Yatırımların önceliklerinin belirlenmesi için
karar vericilerin temel alacağı etki analiz
çalışmalarının yapılması,
• Kırsal alana özgü verilerin ve envanter
bilgilerinin oluşturulması, paydaşların
kullanımına sunulması,
• Arazi kullanım planları ile tarım arazilerinin
amacına uygun kullanılmasının sağlanması,
• Ulusal toprak veri tabanının oluşturulması,
• AB’ye uyum yönündeki çalışmaların
sürdürülmesi.

• E-devlet gibi uygulamaların yaygınlaştırılması
konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılması,
• Bakanlığın bilişim politikalarının belirlenmesi
ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması
amacıyla, gerekli kurumsal ve teknik altyapının
geliştirilmesi,
• Yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,
• Tarımsal veri tabanları arasında fonksiyonel
bir entegrasyonun sağlanması ve kullanıma
sunulması,
• Bakanlık birimleri arasında koordinasyonun
artırılması,
• Karar alma sürecinde paydaş görüşlerine
önem veren katılımcı yönetim anlayışının
etkinleştirilmesi,
• Tarımsal bilgi kaynaklarının çeşitliliğini
artırmak ve ulaşım imkanlarını kolaylaştırmak,
• Hizmet sunulan alanların ve çalışma
ortamlarının iyileştirilmesi,
• AB’ye uyum çalışmalarının sürdürülmesi.
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1. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Kayıt altına alınan genetik materyal
sayısı (Adet)

TAGEM

181

188

192

202

203

218

2.

Koruma altına alınan hayvan ırk ya da
hat sayısı (Adet)

TAGEM

33

41

43

44

45

45

3.

Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma
oranı (%)

TRGM

50

100

100

100

100

100

4.

Denetimi yapılan su ürünleri işletme
sayısı (Bin Adet)

BSGM

1,9

2,4

2,6

3,0

3,5

4,1

5.

Islah edilen arazi miktarı (Bin Hektar)

TRGM

20,0

49,2

71,2

71,2

63,5

60,0

6.

Yüzey ve yer altı sularında nitrat
ve ötrofikasyon izlemesi yapılan
istasyonların kontrol edilme oranı (%)

TRGM

90

90

90

90

90

90

7.

ÇATAK uygulama alanı (Bin Dekar)

BÜGEM

300

400

450

500

550

600

8.

Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet)

BÜGEM

7

6

6

6

7

8

9.

Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı
(Bin Dekar)

BÜGEM

9,5

9,5

14,0

14,0

20,0

25,0

10.

Mera tahsis alanı (Bin Hektar)

BÜGEM

350

380

320

350

380

400

11.

Mera ıslah ve amenajman alanı (Bin
Dekar)

BÜGEM

400

350

350

350

350

350

12.

Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı
(Bin Dekar)

BÜGEM

47

63

78

93

108

125

13.

Organik üretim yapan müteşebbis sayısı
(Bin Kişi)

BÜGEM

45,0

47,0

49,0

51,5

54,0

57,0

14.

İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren
üretici sayısı (Kişi)

BÜGEM

3.350

3.685

4.050

4.450

4.900

5.400

15.

Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim
sayısı (Bin Adet)

BSGM

52

55

57

60

62

64

16.

Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan
miktarı (Milyon Hektar)

TRGM

7,5

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0
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2. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

4. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

2017

1.

Tescil edilen çeşit/tür/ırk/hat sayısı
(Adet)

TAGEM

26

33

34

33

34

41

2.

Geliştirilen uygulama teknolojisi sayısı
(Adet)

TAGEM

39

49

50

63

64

67

3.

Suni tohumlama sayısı (Milyon Adet)

HAYGEM

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4.

E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan
sayısı (Bin Baş)

HAYGEM

6.500

6.550

6.600

6.650

5.

Kayıt altına alınan yeni bitki çeşidi sayısı
(Adet)

BÜGEM

850

860

900

6.

Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan
(Bin Dekar)

BÜGEM

170

172

7.

Kültür ırkı hayvan oranı (%)

HAYGEM

40

8.

Toprak analizi yapılan arazi miktarının
Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı araziye
oranı (%)

BÜGEM

25

Birim
1.

Geliştirilen metot /teknoloji sayısı (Adet)

TAGEM

2.

Gıda işletmelerinde yapılan kontrol
sayısı (Bin Adet)

4,0

6.700

910

174

42
25

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

4

6

5

4

5

GKGM

380

405

405

405

405

405

3.

Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı
GKGM
(Bin Adet)

20

21

21

22

22

23

6.800

4.

Planlanan yem numunelerinin
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

100

100

100

100

100

100

920

930

5.

Planlanan gıda numunelerinin
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

90

90

90

90

90

90

176

178

180

6.

Akredite olan laboratuvar sayısı (Adet)

GKGM

29

31

33

34

35

36

44

45

47

48

7.

Akredite olan analiz sayısı (Adet)

GKGM

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

8.

Eğitilen kontrol görevlisi sayısı (Kişi)

GKGM

250

250

250

250

250

250

25

30

30

30

9.

174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların
GKGM
sonuçlandırılma oranı (%)

98

98

98

98

98

98

10.

Risk değerlendirme sonrasında
oluşturulan bilimsel görüş sayısı (Adet)

4

6

6

6

6

6

GKGM

3. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
Birim
1.

Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar)

TRGM

2.

Kırmızı et üretim miktarı (Bin Ton)

3.
4.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62

63

63

63

64

64

HAYGEM

870

930

1.200

1.300

1.400

1.500

Tarım sigortası poliçe sayısı (Bin Adet)

TRGM

629

725

820

917

1.013

1.100

Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı
(Bin Kişi)

BÜGEM

235

240

260

290

340

400

5.

Yağlı tohum üretim miktarı (Bin Ton)

BÜGEM

6.

Gemi İzleme Sistemi (GİS) kapsamına
alınan gemi sayısı (Adet)

7.

3.396

3.668

3.921

4.148

4.343

4.500

BSGM

60

250

500

1.000

1.500

1.500

Bal üretim miktarı (Bin Ton)

HAYGEM

90

92

95

97

98

100

8.

Küçükbaş hayvan sayısı (Milyon Baş)

HAYGEM

32,5

33,0

33,3

33,4

33,5

34,0

9.

Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı
(Milyon Adet)

BSGM

4,1

4,1

4,5

4,5

4,5

4,5

10.

Ulusal Süt Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan
süt miktarı (Milyon Ton)

HAYGEM

7,0

7,5

8,0

9,0

9,5

11,3

11.

Et/yem paritesi (kg)

HAYGEM

22,0

22,0

21,5

22,0

22,5

23,0

12.

Süt/yem paritesi (kg)

HAYGEM

1,20

1,20

1,20

1,30

1,35

1,40

13.

Yaş koza üretim miktarı (Ton)

HAYGEM

134

160

161

163

165

170
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5. Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Yayımlanan iyi uygulama kılavuzları
sayısı (Adet)

GKGM

0

3

3

3

3

3

2.

STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim
sayısı (Adet)

GKGM

-

90

100

110

120

130

3.

Modernizasyon planı uygun bulunan
onaylı gıda işletmesi sayısı (Adet)

GKGM

1.000

5.150

5.150

5.150

5.150

5.150

6. Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Güvenilir gıda konusunda yayımlanan
kamu spotu sayısı (Adet)

GKGM

15

15

15

15

15

15

2.

Gıda modülü ziyaretçi sayısı (Bin Adet)

GKGM

-

300

500

700

900

1.000

3.

174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru
sayısı (Bin Adet)

GKGM

35

40

40

40

40

40
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7. Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Birim
1.

Entegre mücadele yapılan alanın toplam
üretim alanına oranı (%)

GKGM

2.

Geliştirilen zirai mücadele teknik
talimatı sayısı (Adet)

TAGEM

3.

Biyolojik mücadele yapılan alan
(Bin Dekar)

GKGM

4.

Sertifikalı tohum üretim miktarı
(Bin Ton)

BÜGEM

5.

Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı
(Milyon Adet)

BÜGEM

2012

2013

2014

2015

2016

9. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

2017

Birim

42

43

45

47

48

50

15

15

15

15

15

15

523

525

530

535

540

550

680

700

750

800

830

880

68

70

72

73

74

75

Birim

2012

2013

1.

Denetlenen bitki koruma ürünleri
sayısının piyasada bulunan bitki koruma
ürünleri sayısına oranı (%)

2.

Denetlenen bitki koruma ürünü üretim
yerlerinin toplam üretim yeri sayısına
oranı (%)

3.

Denetlenen bitki koruma ürünü satış
yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı GKGM
(%)

90

Denetlenen zirai mücadele alet ve
ekipmanları işletme sayısının toplam
işletme sayısına oranı (%)

GKGM

90

Denetlenen zirai mücadele alet ve
ekipmanları bayi sayısının toplam bayi
sayısına oranı (%)

GKGM

4.

5.

6.

88

GKGM

GKGM

Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve
uygulama ekipmanlarının testleriyle ilgili TAGEM
geliştirilen metot sayısı (Adet)

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

35

90

90

1

2014

40

95

95

95

95

1

2015

45

95

95

95

95

1

2016

50

100

100

100

100

1

100

100

100

100

1

70

100

2016

2017

5

7

7

7

7

7

2.

İhracatta karantina sorunlarından dolayı
alınan bildirim sayısının ihracatı yapılan
parti sayısına oranı (%)

GKGM

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3.

Validasyon ve standardizasyon yapılan
metot sayısı (Adet)

TAGEM

2

1

3

1

1

1

10. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet)

GKGM

400

500

600

700

1.000

1.500

2.

Programlı hayvan sağlık taraması
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

100

100

100

100

100

100

3.

Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının
toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı
(%)

GKGM

75

80

85

90

95

95

4.

Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının
toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı
(%)

GKGM

100

100

100

100

100

100

5.

Programlı büyükbaş şap aşılaması
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

6.

Denetlenen veteriner ilaçları sayısının
piyasada bulunan veteriner ilaçları
sayısına oranı (%)

GKGM

10

5

5

5

5

5

7.

Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık
sayısı (Adet)

TAGEM

5

6

6

5

5

5

8.

Geliştirilen teşhis metodu sayısı (Adet)

TAGEM

4

3

2

2

2

2

9.

Geliştirilen hayvan aşısı ve biyolojik
madde sayısı (Adet)

TAGEM

1

2

2

1

1

1

10.

Programlı kedi-köpek kuduz aşılaması
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

11.

Programlı küçükbaş brusella aşılaması
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

12.

Programlı büyükbaş brusella aşılaması
gerçekleşme oranı (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

13.

Programlı büyükbaş kene ilaçlaması
oranı (%)

GKGM

85

85

90

90

90

90

14.

Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısı
(Adet)

GKGM

8

12

12

14

16

16

100

1

2015

GKGM

100

100

2014

Özel sürvey çalışması yapılan
karantinaya tabi organizma sayısı (Adet)

2017

60

2013

1.

Birim

8. Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

2012
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11. Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.
Birim

2012

2013

2014

14. Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.
2015

2016

2017

Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Ruhsatlandırılan deney hayvanı üretim
tesisi sayısı (Adet)

GKGM

61

75

75

80

90

100

1.

Örgütlü çiftçiler tarafından kurulan
hayvancılık işletme sayısı (Adet)

TRGM

120

120

110

112

108

108

2.

Hayvan refahı konusunda planlanan
eğitim programının gerçekleşme oranı
(%)

GKGM

-

90

90

90

90

90

2.

Üretici örgütlerince temin edilen
büyükbaş damızlık hayvan sayısı
(Bin Baş)

TRGM

18

15

15

16

17

17

3.

Onay belgesi alan hayvan nakil aracı
sayısı (Adet)

GKGM

-

150

250

500

600

700

3.

Üretici örgütlerince temin edilen
küçükbaş damızlık hayvan sayısı
(Bin Baş)

TRGM

23

26

26

26

28

28

4.

Üretici örgütleri aracılığıyla kontrollü
koşullarda (sera) gerçekleştirilen
bitkisel üretim alanı (Dekar)

TRGM

50

100

100

100

100

100

5.

Ekonomik yatırımlar kapsamında
desteklenen tarıma dayalı sanayi
işletmesi sayısı (Adet)

TRGM

700

700

700

700

-

-

6.

Üreticiye kazandırılan yeni makine
ekipman sayısı (Bin Adet)

TRGM

35

35

20

20

-

-

12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
hizmetleri yapılan alan (Bin Hektar)

TRGM

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.

İmar planı yapılan köy sayısı (Adet)

TRGM

20

20

20

20

20

20

2.

Modern sulama sistemi kurulan alan
(Bin Hektar)

TRGM

12

10

10

10

-

-

8.

TRGM

1,0

22,8

39,0

39,8

40,0

40,6

3.

Arazi kullanım planlaması yapılan alan
(Bin Hektar)

Ekonomik ve sosyal alt yapı
faaliyetlerinden faydalanan işletme
sayısı (Bin Adet)

TRGM

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

9.

TRGM

130

250

175

150

150

25

4.

Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Bin
Hektar)

Eş finansman verilen işletme sayısı
(Adet)

TRGM

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10.

13,5

14,5

15,0

16,0

17,0

18,0

5.

Topraklandırılan çiftçi sayısı (Kişi)

TRGM

250

400

400

300

200

200

Eğitilen, sertifikalandırılan ve
EYYDB
yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Bin Kişi)

6.

Tanımlanan parsel oranı (%)

TRGM

85

100

100

100

100

100

11.

Elsanatları Eğitim Merkezleri
mezunlarının istihdam oranı (%)

EYYDB

45

50

55

60

60

65

12.

Tarımsal danışmanlık hizmeti alan
işletme sayısı (Bin Adet)

EYYDB

50

65

80

95

100

105

13.

Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik
yapısının belirlenmesine yönelik
araştırma sayısı (Adet)

TAGEM

56

60

55

50

50

50

14.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine
alınan işletme sayısı (Adet)

TRGM

800

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

13. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif
işletme sayısı (Adet)

TRGM

12

12

10

10

10

10

2.

Faaliyete geçirilen organize tarım ve
hayvancılık bölge sayısı (Adet)

TRGM

-

2

1

1

1

1

15.

Alternatif enerji kaynaklı sera projeleri
ile kontrollü üretime açılacak saha
(Dekar)

TRGM

400

400

400

400

-

-

3.

Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma
oranı (%)

TRGM

-

40

40

20

-

-

16.

IPARD Programının tanıtım etkinliklerine
TRGM
katılan kişi sayısı (Kişi)

500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000
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15. Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.
Birim
1.

Çalışan başına düşen ortalama eğitim
süresi (Gün)

EYYDB

2.

İç Kontrol Sisteminin tamamlanma oranı
(%)

SGB

3.

Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı
(Kişi)

EYYDB

4.

Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına
katılacak personel sayısı (Kişi)

HUKUK

5.

Düzenlenen yönetici geliştirme programı
sayısı (Adet)

EYYDB

6.

Kariyer uzman personel sayısı (Kişi)

7.

2012

2013

2,2

2014

2,5

16. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

2015

2,6

2016

2,8

2017

2,9

Birim

3,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

EDYS kullanan birim sayısı (Adet)

BİDB

4

8

11

17

17

17

2.

Yapılan video konferans sayısı (Adet)

BİDB

-

10

15

20

20

20

3.

Elektronik ortama aktarılan basılı yayın
sayısı (Adet)

EYYDB

20

20

100

200

200

200

4.

Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen
faaliyet sayısı (Adet)

BİDB

21

23

25

40

45

55

5.

e-devlet kapısında verilen hizmet sayısı
(Adet)

BİDB

-

2

3

4

4

4

65

75

80

84

88

92

3.440

3.900

4.400

4.900

4.900

5.400

192

195

197

198

201

201

1

4

4

5

5

5

6.

Entegre edilen veri tabanı sayısı (Adet)

BİDB

11

14

16

18

20

-

PERGEM

168

228

288

348

408

468

7.

DHDB

400

510

400

400

400

400

Norm kadroya tabi personelin tüm
personele oranı (%)

Bakım onarımı yapılan hizmet binası
sayısı (Adet)

PERGEM

50

55

54

56

58

60

8.

Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet)

DHDB

15

9

28

30

35

40

8.

Tarımsal politika etki değerlemesi
araştırma sayısı (Adet)

TAGEM

7

7

10

12

14

15

9.

Bakanlık Felaket Kurtarma Merkezinin
kapasite kullanım oranı (%)

BİDB

-

-

-

10

15

20

9.

Rehberlik ve teftiş sayısı (Adet)

TEFTİŞ

30

35

35

40

40

45

10.

BİDB

-

30

40

45

50

55

10.

Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite
sayısı (Adet)

Bakanlık veri merkezinin kapasite
kullanımı artış oranı (%)

DHDB

19

20

23

24

24

25

11.

Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan
personel sayısı (Kişi)

DHDB

1.400

1.500

1.600

1.700

1.900

2.000

12.

Harcanan ödeneğin toplam bütçeye
oranı (%)

SGB

99

99

99

99

99

99

13.

İnsan kaynakları hizmetlerinden
yararlanan personelin memnuniyet oranı PERGEM
(%)

50

Kurum desteği ile yurt dışında eğitim
alan personel sayısı (Kişi)

TAGEM

13

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda
görevli personel sayısı (Kişi)

ABDGM

14.
15.
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8

60
13
8

70
14
12

75
14
12

80
15
13

80

17. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.
Birim
1.

Düzenlenen konferans / panel /
sempozyum vb. etkinlik sayısı (Adet)

SGB

2.

Uluslararası kurum / kuruluşlarla
gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Adet)

3.

2013

2014

2015

2016

2017

216

232

236

243

245

251

ABDGM

2

4

3

3

5

3

Bakanlığın medyada yer alma sıklığı (Bin
Adet)

BASIN

38

220

231

242

255

268

4.

Web sitesi ziyaretçi sayısı (Bin Kişi)

BİDB

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

5.

Web Tarım TV izlenme sayısı (Bin Kişi)

EYYDB

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

6.000

6.

Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı
(Bin Adet)

EYYDB

346

400

400

450

450

500

7.

Tarımsal içerikli TV program sayısı (Adet) EYYDB

121

158

177

177

182

182

8.

Milli Botanik Bahçesinin ziyaretçi sayısı
(Bin Kişi)

TAGEM

-

-

100

500

750

1.000

9.

Tarım Müzesinin ziyaretçi sayısı(Bin Kişi)

EYYDB

-

-

-

-

15

17

15
14

2012
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STRATEJİK AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER ve MALİYETLER

Stratejik Amaçlar,
Stratejik Hedefler ve
Maliyetler

2013
S.A-1

S.A-2

S.A-3

S.A-4

S.A-5

S.A-6

Tarımsal üretim kaynaklarını
koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamak.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2015

2016

2017

8.770.598

10.524.718

12.629.661

15.155.593

18.186.712

S.H-1

224.737

269.684

323.621

388.346

466.015

S.H-2

1.675.211

2.010.253

2.412.304

2.894.765

3.473.718

S.H-3

6.870.650

8.244.780

9.893.736

11.872.483

14.246.980

Üretimden tüketime kadar,
uluslararası standartlara uygun gıda
güvenilirliğini sağlamak.

45.243

50.125

55.677

62.013

69.263

S.H-4

26.850

28.730

30.741

32.892

35.195

S.H-5

12.243

14.692

17.630

21.156

25.387

S.H-6

6.150

6.704

7.307

7.964

8.681

57.234

61.727

66.663

72.101

78.108

S.H-7

5.450

6.540

7.848

9.418

11.301

S.H-8

22.176

23.507

24.917

26.412

27.997

S.H-9

29.608

31.681

33.898

36.271

38.810

Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol
ve eradike etmek, hayvan refahını
sağlamak.

181.250

208.438

239.703

275.659

317.007

S.H-10

137.750

158.413

182.174

209.501

240.926

S.H-11

43.500

50.025

57.529

66.158

76.082

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini
geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı
sağlayarak kırsal alanların cazibesini
artırmak.

998.227

1.197.872

1.437.447

1.724.936

2.069.924

S.H-12

380.450

456.540

547.848

657.418

788.901

S.H-13

351.618

421.942

506.330

607.596

729.115

S.H-14

266.159

319.391

383.269

459.923

551.907

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak
için kurumsal mükemmeliyeti
sağlamak.

301.331

322.424

344.994

369.143

394.983

S.H-15

59.918

64.112

68.600

73.402

78.540

S.H-16

209.347

224.001

239.681

256.459

274.411

S.H-17

32.066

34.311

36.712

39.282

42.032

10.353.883

12.365.303

14.774.145

17.659.445

21.115.997

Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı
tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel
üretimi artırmak.

TOPLAM

94

2014
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GZFT
Analizi
Bakanlığımızın temel çalışma alanlarına ilişkin güçlü ve gelişmeye açık
yönler ile dış çevrede karşı karşıya bulunduğu fırsatların ve tehditlerin
belirlenmesi için GZFT analizi yapılmıştır.
GZFT analiz sonuçları, Bakanlığın stratejik alanları için ayrı ayrı ele
alınmıştır.

96
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GZFT ANALİZİ

TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ

Tarımsal Üretim ve
Arz Güvenliği
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Stratejik ürünlerin üretim kapasitesi, zengin genetik
kaynaklar ve biyoçeşitlilik,
• Doğal kaynakların ve iklimin üretim çeşitliliğine imkân
vermesi,
• Agro-stratejik konum,
• Tarım - sanayi entegrasyonu çalışmaları,
• Tarımsal destekleme sisteminin üretimi
yönlendirmedeki etkisi,
• AR-GE kapasitesi ve yeni bilgi ve teknolojilerin
kullanılabiliyor olması,
• Eğitim ve yayım faaliyetlerinin sürekliliği, veri ve bilgi
birikiminin varlığı,
• Arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması.

•
•
•
•

• Sektöre yönelik pazar talebinin sürekliliği,
• Teknoloji kullanımı ve tüketici bilincindeki artış,
• Sermayenin tarıma ilgisinin ve kredi imkânlarının
artması,
• Üretim ve ürün işlemede uluslararası standartların
uygulanması,
• Toprak ve su kaynaklarının korunması, çevre
konusunda bilinç ve duyarlılığın artması,
• Modern sulama sistemlerinin kullanımındaki artış,
• Üreticinin sözleşmeli tarıma yönelmesi,
• Agro-Eko turizm açısından avantajların olması,
• Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının gelişmesi,
• Orijini ülkemiz olmayan ürünlerde çeşit ve teknoloji
geliştirme kapasitesinin varlığı,
• Tarım ürünleri ihracat potansiyelinin yüksek olması,
pazarlama imkânlarının gelişmesi.

• Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik
talepler,
• Tarım arazilerinin parçalanmasının devam etmesi,
• Bazı tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin
yüksekliği,
• Bilinçsiz kimyasal gübre-ilaç kullanımları sonucu
yüzey / yer altı sularında kirliliğin artması,
• Bilinçsiz sulamalar,
• Biyoyakıtlara talebin artması, iklim değişiklikleri, su
kaynaklarının azalması ve kuraklık,
• DTÖ, AB ve diğer uluslararası kuruluşların politikaları,
• Alıcı ülkelerin dış ticaret politikalarındaki değişiklikler
ve rekabetin artması.
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Arazilerin küçük ve parçalı olması,
Pazarlama mekanizmalarının yeterince gelişmemesi,
İşletmelerin rekabet gücünün düşük olması,
Araştırma-yayım-üretici zincirinin etkinliğinin yeterli
olmaması,
• Üretim planlamasına temel oluşturacak bütünleşik
bilgi sisteminin eksikliği,
• Eğitim ve yayım çalışmalarının yeterince etkili
olmaması,
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GZFT ANALİZİ

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Gıda
Güvenilirliği
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Gıda kontrol ve denetim yetkisinin tek otoritede
toplanmış olması,
• Güçlü mevzuat altyapısı,
• Ülke sathında güçlü bir denetim ve kontrol
mekanizmasının varlığı,
• Gıda ve yem laboratuvarlarının mevcudiyeti,
• Denetim ve izleme programları, risk esasına dayalı
kontrol sisteminin başlamış olması,
• Kayıtlı işletme sayısındaki artış,
• Bakanlığın ilgili diğer bilgi sistemleri ile entegre olmuş
Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemi’nin kurulmuş olması,
• 174 Alo Gıda hattının varlığı,
• Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi’nin uygulanması,
• Tüketicinin ve üreticinin haksız rekabete karşı
korunması için taklit ve tağşiş yapan firma/üreticilerin
kamuoyuna açıklanabilmesi.

• Uluslararası kuruluşlarla mevcut ilişkilerin yetersizliği,
• Konu uzmanı teknik personel sayısının azlığı,
• Güncel mevzuat hakkında sektör çalışanlarının bilgi
eksikliği,
• Ulusal gıda güvenilirliği araştırmalarının tek elden
izlenememesi,
• Gıda güvenilirliği konusunda medyadan yeterince
yararlanılamaması.

• Genç ve eğitimli, bilinçlendirmeye açık bir nüfusun
varlığı,
• Gıda sektörünün tüketici taleplerini dikkate alması,
• Dünya pazarlarında kaliteli ve güvenilir gıda talebinin
sürekli artması,
• Teknolojik gelişmeler,
• AB’ye katılım süreci,
• Gıda üretim potansiyeli ve gelişen gıda sanayii.

• Yerleşmiş olan tüketim ve satış alışkanlıklarının
değiştirilmesindeki zorluklar,
• Kayıt dışı üretim,
• Tüketicinin bilgi eksikliği,
• İşletmelerin küçük ölçekli olması,
• Gıda güvenilirliği konusunda bilgi kirliliği ve bu yolla
oluşan güvensizlik,
• Birincil üretim aşamasında hijyen uygulamalarında
eksiklik.
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GZFT ANALİZİ

BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI

Bitki Sağlığı,
Hayvan Sağlığı ve Refahı
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Bitki pasaport sistemi ile izlenebilirliğin sağlanması,
• Veteriner ve bitki sağlığı kayıt sisteminin varlığı,
• Hayvan ve bitki sağlığı alanında referans ve bölgesel
laboratuvarların varlığı,
• Sertifikalı tohum, fidan ve fide üretimi ve
kullanımındaki artış,
• Bitki koruma ürünleri uygulamasının yetkili kişilerce
yapılması ve kayıt altına alınması,
• Hastalık ve zararlarla entegre mücadele
yöntemlerinin varlığı,
• Uluslararası kuruluşlara üyelik,
• Veteriner sınır kontrol noktalarının varlığı ve sınır
kontrol noktalarında gelişmiş laboratuvarların
kurulmuş olması.

• Bakanlık ile üniversiteler arasında işbirliğinin yeterli
olmaması,
• Bitki ve hayvan hastalıkları eradikasyon çalışmalarına
gerekli ve sürekli desteğin sağlanamaması,
• Yaptırımların yetersiz olması,
• Hayvan nakillerinde hayvan refahı için gerekli
dinlenme merkezlerinin olmaması,
• Yol ve pazar kontrollerinin yeterli olmaması,
• Kaçak hayvanlar için karantina merkezlerinin
olmaması.

• Hayvan sağlığı alanında uluslararası ürün ve hizmet
sağlama potansiyeli,
• Aşı ve biyolojik madde üretiminde gelişmeler,
• Büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinin sayısındaki
artış,
• Özel teşhis laboratuvarlarının varlığı,
• Alternatif tarımsal üretim uygulamalarının
yaygınlaşması,
• Hastalık, zararlı ve değişik streslere dayanıklı yeni
çeşitler elde edilmesi.

• Çevre ülkelerden güvenilir olmayan ürün ve materyal
girişi,
• Denetim ve kontrollerdeki zorluklar,
• Salgın hastalıklar ve yaban hayatındaki hastalıklar,
• Mezbahaların alt yapılarının yetersiz olması,
• Hayvan pazarlarının yetersizliği,
• Zararlı popülâsyonundaki beklenmeyen artışlar,
ekosistemde bozulmalar,
• Geliştirilmiş entegre mücadele yöntemlerine yeterince
uyulmaması,
• Pestisit ve atık depolama tesislerinin bulunmaması,
• Tarımsal ürünlerin taşınması ve depolanması
aşamasındaki bilinçsiz uygulamalar,
• Uygun sağlık koşullarını taşımayan hayvancılık
işletmeleri.
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GZFT ANALİZİ

TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA

Tarımsal Altyapı ve
Kırsal Kalkınma
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması,
• Arazi kullanım planları ile tarım arazilerinin amacına
uygun kullanılmasının sağlanması,
• Bölgesel ve kırsal kalkınma proje deneyimleri,
• Uzaktan algılama teknolojilerinin etkin olarak
kullanılmaya başlanması,
• Kırsal kalkınma desteklerinin bütçedeki payının
artması, kırsal sanayinin ve tarım dışı istihdamın
desteklenebilmesi,
• Geleneksel el sanatları konusunda verilen eğitimler,
• Örgütlenme konusunda yeterli bilgi birikiminin olması.

• Kırsal alana özgü envanter bilgilerinin yetersizliği,
• Kırsal kalkınma sürecine STK’ların etkin bir şekilde
dahil edilememesi,
• Özellikle uluslararası kaynaklarla yürütülen projelerde
konu uzmanı bulmadaki güçlükler,
• Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama
faaliyetlerinde etkinlik sorunları,
• Kırsal alana hizmet götüren kamu kuruluşları
arasındaki koordinasyon yetersizliği,
• Karar vericilerin temel alacağı etki analizi
çalışmalarının yeterli olmaması,
• Uluslararası kaynaklardan yeterince
yararlanılamaması,
• Kırsal altyapı yetersizlikleri ve mevcut altyapının
modernizasyon ihtiyacı.

• Özel sektörün kırsal alanda yatırım yapma eğiliminin
artması ve buna yönelik teşvikler,
• Tarım-sanayi entegrasyonunun önemli gelişme
göstermesi,
• AB ve uluslararası kaynaklı fonlara erişebilirlik,
• Kırsal turizme artan ilgi,
• Yaygın üretici örgütlenmesi ve STK yapılanması,
• Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği,
• Kırsalda haberleşme ve bilişim teknolojilerinin
gelişmesi,
• Kırsalın yaşanılan alanlar haline getirilmesi ile köyden
göçün azalması,
• Kırsaldaki tarım dışı potansiyelin değerlendirilme
imkânları,
• Altyapı yatırımlarına uygun toprak ve su kaynaklarının
varlığı,
• Kırsal kalkınma projeleri sonucu sosyal huzurun
sağlanması,
• Bölgesel kalkınma projelerinin varlığı.

• Kırsal alanlarda, sermaye birikimi eksikliği ve mali
kaynak yetersizlikleri,
• Tarım sektöründe gizli işsizlik ve kayıt dışılığın
yaygınlığı,
• Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü,
• Geleneksel davranış eğilimleri ve üretim alışkanlıkları,
• Küçük ölçekli işletmelerin tarım – sanayi
entegrasyonuna katılmalarının güçlüğü.
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GZFT ANALİZİ

KURUMSAL KAPASİTE

Kurumsal
Kapasite
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

• Ülke sathında yayılmış, yerinde hizmet veren teşkilatın
varlığı,
• Karar alma sürecinde paydaş görüşlerine önem veren
katılımcı yönetim anlayışı,
• Tecrübeli ve uygun eğitime sahip özveri ile çalışan
personel varlığı,
• Yeni personel istihdamı ile personel kaynağının
güçlendirilmesi,
• Genel anlamda kapsamlı mevzuat varlığı,
• Bilişim alt yapısının varlığı,
• Kapsamlı veri tabanlarının olması,
• Araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri konusunda
gelişmiş alt yapının olması,
• Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik
çalışmaların hız kazanması,
• Etkin bir kamu yönetim anlayışının benimsenmiş
olması.

•
•
•
•
•

• Uluslararası kaynak ve fonların kapasite geliştirmede
kullanım imkânları,
• Bilgi teknolojileri yardımıyla tarımsal üretim
sistemlerinin gelişmesi,
• AR-GE’ye ayrılan kamu kaynaklarının artması,
• Özel sektörün AR-GE’ye ilgisindeki artış,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim imkânları.

• Çalışma bölgelerindeki gelişmişlik farkının yüksekliği,
• Tarıma ayrılan bütçe kaynaklarının genel ekonomik
koşullara bağlı olması,
• Tarımla ilgili mesleki eğitim veren kuruluşların
etkinliğindeki farklılaşmalar,
• Diğer kuruluşlarla iletişim, eşgüdüm ve kaynak
kullanımındaki sorunlar.
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İnsan kaynakları planlamasındaki zorluklar,
Hizmet içi eğitimin yeterli olmaması,
Personelin yabancı dil seviyesinin düşük olması,
Mevcut bilişim kapasitesinin etkin kullanılamaması,
Toplanan verilerin bilgiye dönüşümünde analitik
çalışmaların yeterli olmaması,
• Tarımsal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda
iletilememesi ve benimsetilememesi,
• Veri tabanları arasında fonksiyonel bir entegrasyonun
sağlanamamış olması,
• Sosyal aktivitenin yeterli olmaması.
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Dokuzuncu
Kalkınma Planı
Stratejik Hedef İlişkisi
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DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİK HEDEF İLİŞKİSİ

GELİŞME EKSENLERİ

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİK HEDEF İLİŞKİSİ

HEDEFLER

1 - Rekabet Gücünün Artırılması
1.1

Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale
Getirilmesi

GELİŞME EKSENLERİ

3 - Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi
· Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

3.1

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

İş Ortamının İyileştirilmesi

· Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin
hale getirmek.

· Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
3.2

Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi

· Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları
iyileştirmek.
1.3

Ekonomide Kayıt Dışılığın Azaltılması

1.5

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi

1.6

Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının
Geliştirilmesi

· Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

1.7

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

· Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

1.8

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması

· Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları
iyileştirmek.
· Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumunu sağlamak.

1.9

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi

· Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini
geliştirmek.
3.3

Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı
· Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını
sağlamak.

· Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

· Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin
artırılmasını sağlamak.
· Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

4.1

Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi
Düzeyde Etkinleştirilmesi

· Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak.

4.2

Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele
Dayalı Gelişmenin Sağlanması

· Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin
artırılmasını sağlamak.

4.3

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin
Artırılması

· Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumunu sağlamak.

4.4

2.1

İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
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Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması

· Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin
artırılmasını sağlamak.

· Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin
artırılmasını sağlamak.
· Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak.

5 - Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
5.1

5.2

Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi

Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması

· Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin
hale getirmek.
· Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.
· Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin
hale getirmek.
· Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları
iyileştirmek.

5.3

Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi

· Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin
hale getirmek.

5.4

e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi

e-devlet kapısında verilen hizmet sayısı

5.5

Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi

2 - İstihdamın Artırılması
· Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak.

· Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin
artırılmasını sağlamak.

4 - Bölgesel Gelişmenin Sağlanması

· Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumunu sağlamak.
1.10 Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal
İçerme ve Yoksullukla Mücadele

· Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin
artırılmasını sağlamak.
· Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

· Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve
denetim hizmetlerini geliştirmek.
· Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

Kayıt altına alınan işletme sayısı.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme sayısı

· Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.
· Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

· Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumunu sağlamak.
1.2

HEDEFLER

Bakanlık Felaket Kurtarma Merkezinin kapasite kullanım oranı
Bakanlık veri merkezinin kapasite kullanımı artış oranı
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İZLEME ve DEĞERLENDİRME

İzleme ve
Değerlendirme

Stratejik Yönetim Sürecinin ilk aşaması olan 2010-2014 Dönemi Stratejik Plan hazırlanarak iki yıl uygulanmıştır.
2012 Yılı Performans Programı da yine bu plan temelinde hazırlanmıştır.
Bakanlığımızın yeniden yapılanması ve ortaya konulan yeni kurumsal yapıya uygun olarak bu defa 20132017 Dönemi Stratejik Plan hazırlanmıştır. 2013 Yılı Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe yeni
Stratejik Plana göre hazırlanacaktır. Planda belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin olarak öncelikle Performans
Programının oluşturulması, Performans Esaslı Bütçenin hazırlanması ve İzleme ve Değerlendirme çalışmaları
ile Bakanlığımızda Stratejik Yönetim Sürecinin gereklilikleri tamamlanmış olacaktır.
Bakanlığımızda 2010 yılından itibaren Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe
uygulanmaktadır. Stratejik Planın yıllık uygulama dilimleri olan Performans Programı çerçevesinde, hedeflere
ulaşmak için yürütülen faaliyet ve projelerin İzleme ve Değerlendirme çalışmaları Bakanlığımız Strateji
Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmektedir.
İzleme süreci, Bakanlığımız Stratejik Planının uygulanmaya başlanmasını takiben başlamıştır. İzleme
sürecinde Stratejik Plan ve Performans Programında belirlenen öncelikli amaç ve hedeflere ne ölçüde erişildiği
üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda sistematik olarak takip edilerek açıklama ve yorumları da
içerecek şekilde raporlanmaktadır.
Değerlendirme, izleme raporları da göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin uygulama sonuçları
ile karşılaştırmalı analizidir. Başka bir deyişle, performans hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile
yürütülen faaliyet veya projeler ile bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçları değerlendirme sürecidir.
Stratejik Plan ve Performans Programı uyarınca yürütülen faaliyetler, performans göstergelerine göre hedef
ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde rapor hazırlanacaktır.
İzleme ve değerlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgiler periyodik
olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları Üst
Yöneticiye sunulacaktır.
Üst Yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birimlere geri bildirimde bulunulacaktır. Bu süreç stratejik
yönetime dinamizm kazandıran ve süreklilik arz eden geri besleme sürecidir. Bu dönemde, yönetim sürecinin
yeniden gözden geçirilerek ortaya çıkabilecek beklenmeyen sonuçların önlenmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılması ve Planın uygulamaya devam edilmesi sağlanacaktır.
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10. Kalkınma planı, Orta vadeli programlar ve bunlara bağlı hazırlanan strateji belgeleri ekseninde ortaya çıkacak
yeni planlar ve tedbirler neticesinde gıda ve tarım alanında; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde
sağlamış bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör olan Türkiye, var olan misyon ve vizyonunu sürdürecektir.
Halihazırda tarımsal üretim kaynaklarının korunması tedbirleri alınmış, kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirlik ve
gıda güvenliği sağlanmış olmakla birlikte Global politikalarda gıda belirleyiciliğini giderek artıracak, stratejiler
gıdaya ulaşım noktasında ön plana çıkacaktır. Bu durumda, gıdanın bir numaralı kaynağı olan tarımın ve üretim
kaynaklarının sürdürülebilirliği ve bölüşümü giderek daha çok sorgulanır hale gelecektir. Ekosistemin bütününü
kapsayan bir anlayış içerisinde insanlığın ve yeryüzünün sağlığını koruyan bir üretim yapısı ön plana çıkacaktır.
Yeni duruma uygun tedbirler geliştirilerek sürdürülebilir gıda güvenliği sağlanacaktır.
Gelecekte gıda ve tarımsal ham maddelere olan küresel talepteki artış, ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak
beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve biyoyakıtlara olan ihtiyaç bulunabilirlik ve fiyat açısından baskı
oluşturabilecektir. Bu durumun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılacak araçlar; yenilikçilik, ARGE, teknoloji transferi ve verimlilik artışı olacaktır. Üretimden tüketime kadar tüm zincirdeki kaynakların ve gıda
zincirindeki atıkların enerji üretimi noktasında kullanılması ve daha etkili su kullanımı ön plana çıkacaktır.
Tarım sektörü sadece güvenilir gıdaların üretimi ve tüketiciye ulaştırılmasından ibaret olmayacaktır. Sürdürülebilir
bir ekosistemin ve doğal yaşam felsefesinin yeniden benimsendiği üretimden tüketime kadar uluslararası
standartlara uygun gıda güvenilirliğinin ön planda olduğu bir sektör haline gelecektir.

2017
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İzlenen stratejilerle çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kalite korunarak bitkisel üretim artırılmıştır.
Hayvan hastalık ve zararlıları en başarılı seviyede kontrol ve eradike edilmiş, hayvan refahını sağlamak üzere
tedbirler alınmıştır. Gelecekte ise bitki ve hayvan sağlığı yerelden genele bir gelişim gösterecek küresel ölçekte
alınacak sağlık tedbirleri belirleyici olacaktır. Üretimin ve tüketimin bütün aşamalarını kapsayacak kontrol ve
denetim mekanizmalarında izlenebilirlik esas alınacaktır. Bu kapsamda ortak çevre ve yaşamsal imkânlar
açısından gelecek nesillerin ve çevrenin sağlık ve refahının korunması için ihtiyatlı bir sorumluluk anlayışı hâkim
olacaktır.
Uygulanan politikalarla tarımsal ve sosyal altyapı hizmetleri geliştirilmiş, kırsal kalkınma ve refah sağlanarak
kırsal alanların cazibesi artırılmıştır. Takip eden süreçte sanayinin gelişimi yanında tarımın sürdürülebilirliği ön
plana çıkacak, kırsalın korunması, kaynakları ile birlikte yerinde kalkınması tartışılacaktır.
Önümüzdeki dönemde tarım sektörünün, gıda yetersizliği, iklim değişikliği, suyun bulunabilirliği, biyoçeşitlilikte
daralma, sınırlı ekosistemdeki kayıplar gibi sorunlar ile yüzyüze kalması muhtemeldir. Öngörülen değişim ve
etkileşimler için stratejik eksenlerdeki olası kaymaları alternatif planlamalarla yönetebilecek yetkinlik geçmiş
dönemlerden gelen strateji oluşturma ve planlama kapasitesi mevcut olup, gelecek döneme ışık tutacak
gelişmeler ve kazanımlar oluşturulacaktır.
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TEŞKİLAT YAPISI
BAKAN
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ
REHBERLÝK ve TEFTÝÞ BAÞKANLIÐI
BASIN ve HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜÞAVÝRLÝÐÝ
BAKAN YARDIMCISI
MÜSTEÞAR
YURTDIÞI TARIM MÜÞAVÝRLÝÐÝ

ÝÇ DENETÝM BÝRÝMÝ BAÞKANLIÐI
MÜSTEÞAR YARDIMCILARI

HÝZMET BÝRÝMLERÝ

Teşkilatımız

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý
Hukuk Müþavirliði
Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü
Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü
Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü
Tarým Reformu Genel Müdürlüðü
Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüðü
Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü
Personel Genel Müdürlüðü
Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý
Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý
Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý

BAÐLI KURULUÞLAR
• Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü

ÝLGÝLÝ KURULUÞLAR
•
•
•
•
•
•

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü
Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü
Et ve Balýk Kurumu Genel Müdürlüðü
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu

TAÞRA BÝRÝMLERÝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ýl Müdürlükleri
Ýlçe Müdürlükleri
Araþtýrma Enstitüleri
Araþtýrma Ýstasyonlarý
Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri
Veteriner Sýnýr Kontrol Noktasý Müdürlükleri
Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri
Eðitim Merkezi Müdürlükleri
Zirai Karantina Müdürlükleri
Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri
Ulusal Gýda Referans Laboratuvar Müdürlüðü

SÜREKLÝ KURULLAR
• Yüksek Komiserler Kurulu
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Bakanlýðýn taþrada; 81 Ýl Müdürlüðü, 887 Ýlçe Müdürlüðü,
139 Kuruluþ Müdürlüðü bulunmaktadýr.
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Bakanlığın Görev ve Yetkileri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görevleri, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenlenmiştir. Buna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi;
Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün
geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi,
güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli
kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin
etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları
belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.
Kanun Hükmünde Kararnamede Bakanlığa verilen görevler Stratejik Planda belirlenen ana çalışma
alanlarına göre gruplandırılmıştır.
TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ
• Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.
• Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını
belirlemek ve denetlemek.
• Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek. İnsan sağlığını
ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve
görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla
koordinasyonu sağlamak.
• Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak.
• Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
• Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
• Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
• Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını
belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
• Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
• Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar
yapmak ve bunları denetlemek.
• Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
• Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
• Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
• Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
• Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
• Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
• Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını
belirlemek ve bunları teşvik etmek.
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• Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu
alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak. İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine
ilişkin esasları belirlemek.
• Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde
bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
• Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri
almak.
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal
vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek.
• Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
• Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
• Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
• Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının paylaşımını
sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
• Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek.
• Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek.
• Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek.
• Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
• Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama
ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek.
• Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini
ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini
gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
• Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış
gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını
ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
• Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.
• Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve
onay verme işlemlerini yapmak.
• Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını
belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.
• Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler
almak.
• Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesine
yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
• Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin
esasları belirlemek.
• Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini,
çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
• Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek,
risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.
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BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI
• Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.
• Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler
almak.
• Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
• Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek.
• Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin
imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
• Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış,
kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
• Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek.
• Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini,
çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
• Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek,
risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.
• Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitki korumada
kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve
kontrol işlemlerini yapmak.
TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA
• Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal
alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin
oluşturulması için programlar yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve
toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.
• Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak ve
uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları
yapmak.
• Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.
• Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak.
• Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak,
işletmek ve güncel tutmak.
• Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, uygun
sulama tesislerini yaptırmak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek.
• Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigortası
ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar
çerçevesinde yardım yapmak hazırlamak, uygulamak ve izlemek.
• Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve
ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.
• Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek;
kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve
işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.
• Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları
ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.
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• Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve
toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.
• El sanatlarını geliştirmek.
• Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
• Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına ilişkin
koordinasyonu sağlamak.
• Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulunmak ve
5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
• Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini
belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
KURUMSAL KAPASİTE
• Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri
desteklemek.
• Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu
sağlamak.
• Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu
sağlamak.
• Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak
veya yaptırmak.
• Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek,
yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv,
dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
• Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak.
• Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
• Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
• Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans
ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
• Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile
ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
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BAKANLIK TARİHÇESİ

Bakanlık Tarihçesi

1983-1991, Tarým Orman ve Köyiþleri Bakanlýðý
14 Aralýk 1983-1984
1951-1962

1838

Ziraat ve Sanayi Meclisi; Ýlk yapý, Meclis þeklinde
kurularak tarým hizmetlerini Dýþiþleri Bakanlýðý’na baðlý
olarak yürütmüþtür.

13.05.1839

Meclisi Umuru Nafia; Meclis, tarým hizmetlerini Ticaret
Bakanlýðýna baðlý olarak yürütmüþtür.

02.03.1843

Ziraat Meclisi; Meclis, Maliye Bakanlýðý’na baðlý olarak
kurulmuþtur. Her Eyalet, Sancak ve Kaymakamlýða
birer Ziraat Müdürü, Ýlçe ve Bucaklarla büyük Karyelere
birer Ziraat Müdür Vekili atanmýþtýr. 1845 yýlýnda tekrar
Ticaret Bakanlýðýna baðlanmýþtýr.

16.01.1846

Ziraat Nezareti; Tanzimat Fermaný’ný izleyen yýllarda
Batý örnek alýnarak Tarým Bakanlýðý kurulmuþtur. Tarým
Bakanlýðý’nýn baðýmsýz yapýsý 4 ay devam etmiþtir.

1846-1891

Ticaret ve Nafia Nezareti, Ticaret Nezareti, Ticaret ve
Ziraat Nezareti, Orman ve Maadin Nezareti; Tarým
Bakanlýðý ile Ticaret Bakanlýðý birleþtirildikten sonra
tarým hizmetleri deðiþik adlar altýnda yürütülmüþtür.
Bu dönemde Ziraat Müfettiþliði (1881), Ziraat Müdürlüðü
(1883), Veteriner Müfettiþliði (1885), Hukuk Müþavirliði
(1890), Ýstatistik Müdürlüðü (1887), Halkalý Ziraat ve
Baytar Mektepleri gibi Birimler oluþturulmuþ ve Ziraat
Bankasý 1889’da Bakanlýða baðlanmýþtýr.

1891-1911

Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti; Ziraat Fen Heyeti ve
Hayvan Saðlýk Zabýtasý Komisyonu adý altýnda yeni bir
kuruluþa gidildiði görülmektedir. Bu dönemde, Tarým
hizmetleri Ziraat ve Veteriner Genel Müdürlükleriyle
yerine getirilmiþtir.
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02 Mayýs 1920

Ýktisat Vekâleti; “3 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Ýcra Vekillerinin Sureti Ýntihabýna Dair Kanun”la ticaret,
ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili iþler Ýktisat
Vekaletince yürütülmüþtür.

25 Mart 1924-1928

Ziraat Vekaleti; “432 sayýlý Ziraat ve Ticaret Vekaletleri
Teþkili Hakkýnda Kanun”la Tarým Bakanlýðý kurulmuþtur.

21 Ocak 1929-1931

“1200 sayýlý Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi
ve Ýktisat Vekaleti Teþkili Hakkýnda Kanun”la Ziraat
Vekaleti tekrar Ýktisat Vekaleti’ne baðlanmýþtýr.

30 Aralýk 1931-1937

Ziraat Vekaleti; “1910 sayýlý Ziraat Vekaleti Teþkiline
Dair Kanun”la Ýktisat Vekaleti’nden ayrýlarak, Birimlerin
görev, yetki ve sorumluluklarý belirlenmiþ, Tarým,
Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri Bakanlýða dahil
olmuþtur.

14 Haziran 1937-1951

Ziraat Vekâleti; 3203 sayýlý “Ziraat Vekâleti Vazife
ve Selahiyat Kanunu” ile 1937 yýlýnda Merkez ve
Taþra Teþkilatýnýn görev ve sorumluluklarý ayrýntýlý
þekilde düzenlenmiþtir. Merkez Teþkilatý; Bakanlýk
Makamý, Danýþma ve Denetim, Ana Hizmet, Yardýmcý
ve Katma Bütçeli Baðlý Kuruluþ Birimleri’nden,
Taþra Teþkilatý; Ziraat Genel Müdürlüðü ve Veteriner
Genel
Müdürlüðünün
Ýl’lerde
örgütlenmesiyle
oluþturulmuþtur. Teftiþ Heyeti Reisliði ve Hukuk
Müþavirliði kurulmuþtur. 1944 yýlýnda Türkiye Zirai
Donatým Kurumu Genel Müdürlüðü Ýlgili Kuruluþ
olarak Bakanlýða baðlanmýþtýr. Orman Umum (Genel)
Müdürlüðü (1937-1974, 1980-1991), Zirai Kombinalar
Ýdaresi (1937-1950) ve Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu
(1938-1950) ve FAO Genel Sekreterliði (1937-1962)
Bakanlýða katýlmýþlardýr.

Ziraat Vekaleti (Geliþme Dönemi); Atatürk Orman
Çiftliði Genel Müdürlüðü (1951-…), Zirai Mücadele ve
Zirai Karantina Genel Müdürlüðü (1960-1984), Devlet
Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (1951-1979),
Topraksu Genel Müdürlüðü (1960-1973, 1983-1988),
Türkiye Tiftik ve Yapaðý A.Þ. Genel Müdürlüðü (19601983) ve Yem Sanayi T.A.Þ Genel Müdürlüðü (1960-1992)
gibi Birimler bu dönemde Bakanlýða baðlanmýþtýr.

1962-1974

Ziraat Vekâleti (Planlý Dönem); Ýlk planlý çalýþma
döneminde “Planlama Araþtýrma ve Koordinasyon Genel
Müdürlüðü” vb. birçok yeni Birim Bakanlýða katýlmýþtýr.
Çeþitli isim deðiþikliklerinden sonra Araþtýrma Planlama
ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý, “Strateji Geliþtirme
Baþkanlýðý” adý altýnda kurularak (2006) görev, yetki
ve sorumluluklarý tekrar düzenlenmiþtir. Türkiye Süt
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüðü (1963-1992), Su
Ürünleri Genel Müdürlüðü (1963-1982), Yem Tescil
ve Kontrol Genel Müdürlüðü (1963-1982) yeni katýlan
Birimlerdir. Dýþ Ýliþkiler Birimi ilk kez oluþturulmuþtur.

26 Ocak 1974-1981

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý; Bakanlýk adý
Cumhurbaþkanlýðýnýn 26.01.1974 tarih ve 4/92 sayýlý
Onaylarý ile deðiþtirilmiþtir. Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüðü (1974-…), Et ve Balýk Kurumu Genel
Müdürlüðü (1974-1992), Sun’i ve Tabii Tohumlama ve
Nesil Kontrol Genel Müdürlüðü (1974-1982), Yaþ Meyve
ve Sebze Ýhracatý Projeleri Genel Müdürlüðü (1974-1979)
bu dönemde Bakanlýða katýlmýþtýr.

17 Þubat 1981-1983

Tarým ve Orman Bakanlýðý; “2384 sayýlý Orman
Bakanlýðýnýn Tarým Bakanlýðýna Devri Hakkýnda
Kanun”la Orman Bakanlýðý ve hizmetleri devralýnmýþtýr.
Devlet Üretme Çiftlikleri (1937-1982), Tarým Ýþletmeleri
Genel Müdürlüðü olarak yeniden yapýlandýrýlmýþtýr.
Toprak ve Ýskan Genel Müdürlüðü (1982-1984),
Bað-Bahçe Ýþleri Genel Müdürlüðü (1980-1982),
Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüðü
(1980-1982), Orman Köy Ýliþkileri Genel Müdürlüðü
(1980-1982, 1982-1991 Daire Baþkanlýðý), Milli Parklar
ve Avcýlýk Genel Müdürlüðü (1980-1982), Orman Ürünleri
Sanayi Genel Müdürlüðü (1980-1982) bu dönemde
baðlanmýþtýr. Deðiþik Birimlerle yürütülen hizmetler
yeni kurulan Personel Genel Müdürlüðü’ne (1982-…)
verilmiþtir.

“183 sayýlý Tarým Orman ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda KHK” çýkarýlarak
Bakanlýk ile Köyiþleri ve Kooperatifler Bakanlýðý
birleþtirilmiþtir. Kooperatifler Genel Müdürlüðü ve Yol
Su Elektrik Genel Müdürlüðü (1983-1984) bu dönemde
katýlmýþtýr.

18 Haziran 1984-1985

183 sayýlý KHK’yý deðiþtiren 212 sayýlý KHK’nýn
yürürlüðe girmesiyle 1937’den beri görev yapan Ziraat
Ýþleri ve Veteriner Ýþleri Genel Müdürlükleri (19371984) ve birçok Birim kaldýrýlmýþtýr. Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüðü, Teþkilatlanma ve Destekleme
Genel Müdürlüðü, Yayýn Dairesi Baþkanlýðý, Tarým
Reformu Genel Müdürlüðü (1984-…), Proje Uygulama
Genel Müdürlüðü (1984-1991), Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Müþavirliði (1984-…) vb. Birimler bu dönemde
kurulmuþtur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (19842005) Bakanlýða baðlanmýþtýr.

6 Mart 1985-1991

183 sayýlý KHK ve 212 sayýlý KHK, 3161 sayýlý Kanun’la
taþra kuruluþlarý içerisinde gösterilen Bakanlýk Bölge
Müdürlüðü kaldýrýlmýþtýr.

9 Aðustos 1991-2011

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý; Orman Bakanlýðý’nýn tekrar
kurulmasýyla Orman Teþkilatý Bakanlýk bünyesinden
ayrýlmýþtýr. Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel
Müdürlüðü (1991-2011), Tarýmsal Araþtýrmalar Genel
Müdürlüðü (1991-2011) bu dönemde oluþturulan yeni
Birimlerdir.

8 Haziran 2011-….,

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý; Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn kurulmasý, 06.04.2011 tarihli
ve 6223 Sayýlý Kanun’un verdiði yetkiye dayanýlarak,
Bakanlar Kurulunca 3.06.2011 tarihinde kararlaþtýrýlmýþ
(Karar Sayýsý: KHK/639), 8.06.2011 tarihli ve 27958
Mükerrer sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak 6.07.2012
tarihinde yürürlüðe girmiþtir.
Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü (2011-…),
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü (2011-…),
Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü (2011-…),
Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü (2011-…),
Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müd. (2011-…),
Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü (2011-…),
Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý (2011-…),
Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý (2011-…),
Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý (2011-…),
Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý (2011-…) bu
dönemde oluþturulan yeni birimlerdir. Ayrýca Baðlý
Kuruluþlar arasýnda yer alan Tarým Reformu Genel
Müdürlüðü, hizmet birimlerinden biri haline getirilmiþtir.
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Merkez Birimlerinin
Tarihsel Gelişimi

Ana Hizmet Birimleri
1937-1984

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü

1937-1984

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü

1937-1983

Pamuk İşleri Umum Müdürlüğü

1945-1949

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü

1950-1951

Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü

1960-1984

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü

Danışma ve Denetim Birimleri

1960-1973

Topraksu Genel Müdürlüğü

1937-1963

Teftiş Heyeti Reisliği

1983-1988

Topraksu Genel Müdürlüğü

1963-2011

Teftiş Kurulu Başkanlığı

1963-1982

Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğü

1937-…

Hukuk Müşavirliği

1982-1984

Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü

1937-1962

FAO Genel Sekreterliği

1963-1981

Gıda İşleri Genel Müdürlüğü

1951-1963

Tetkik ve İstişare Heyeti Reisliği

1983-1984

Gıda İşleri Genel Müdürlüğü

1963-1982

Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanlığı

1982-1983

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü

1951-1972

Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

1984-2011

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1972-1974

Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

1963-1982

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (1971 ve 1982-1991’den sonra Daire Başk.)

1974-1982

Planlama Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

1963-1982

Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1982-1983

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

1974-1982

Sun’i ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü

1983-1984

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

1977-1980

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı

1984-2006

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

1974-1979

Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Projeleri Genel Müdürlüğü

2006-…

Strateji Geliştirme Başkanlığı

1980-1982

Bağ-Bahçe İşleri Genel Müdürlüğü

1951-1982

Organizasyon ve Metod Dairesi Başkanlığı

1980-1982

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü

1963-1983

Savunma Sekreterliği

1980-1982

Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (1982-1991 Daire Başkanlığı)

1973-1980

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

1980-1982

Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü

1980-1982

Uluslararası Teknik İlişkiler Genel Müdürlüğü

1980-1982

Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü

1963-1979

Tarım Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

1982-1983

Uluslararası Tarım İlişkileri Dairesi Başkanlığı

1982-1983

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1983-1991

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

1984-…

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

1991-2007

Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

2006-…

İç Denetim Birimi Başkanlığı

2007-2011

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

2011-…

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

1983-1984

Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü

1983-1984

Kooperatifler Genel Müdürlüğü

1984-1991

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü

1984-1985

Destekleme Genel Müdürlüğü

1984-2011

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
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1991-2011

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Bağlı Kuruluşlar

1991-2011

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

1937-1974

Orman Umum (Genel) Müdürlüğü

2011-…

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1980-1991

Orman Genel Müdürlüğü

2011-…

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

1937-1950

Zirai Kombinalar İdaresi

2011-…

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

1938-1950

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu

2011-…

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

1937-1982

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

2011-…

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

1982-1983

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

2011-…

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

1951-1979

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

2011-…

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

1937-1962

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2011-…

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

1983- …

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

2011-…

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1984-2005

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2011-…

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1984-2011

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

1982-1984

Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü

Yardımcı Hizmet Birimleri
1937-1972

Zat (Personel) İşleri Müdürlüğü

1963-1972

Daire Müdürlüğü

1972-1982

Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü

1982-…

Personel Genel Müdürlüğü

1937-1972

Levazım İşleri Müdürlüğü

1937-1973

Neşriyat Müdürlüğü

1984-2011

Yayın Dairesi Başkanlığı

1937-1963

Evrak Müdürlüğü

1963-1972

Genel Evrak Müdürlüğü

1937-1962

Seferberlik Müdürlüğü

1974-1984

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

1963-1980

Muhasebe Müdürlüğü

1980-1982

Muhasebe Müdürlüğü-Bütçe Dairesi Başkanlığı

1980-1982

Afetler Dairesi Başkanlığı

1982-1984

Genel Sekreterlik

1982-1984

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı

1982-1984

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

1982-1983

Eğitim Daire Başkanlığı

1983-2009

Savunma Sekreterliği

1985-2011

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

126

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlgili Kuruluşlar
1944-1998

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü

1960-1983

Türkiye Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel Müdürlüğü

1960-1992

Yem Sanayi TAŞ Genel Müdürlüğü

1962-1983

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

1963-1992

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

1974-…

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

1974-1992

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

2005-…

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

1983- …

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

2002- …

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

2007-…

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
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Paydaş Analizleri
Bakanlığımızın işbirliği ve iletişim halinde olduğu paydaşlarının görüşlerini almak üzere kamu
kurumları, belediyeler, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan 575 katılımcı
ile, ayrıca merkez hizmet birimleri, il ve ilçe müdürlükleri ile kuruluş müdürlüklerinde görev yapan
çalışanlarımızın algı ve beklentilerini ölçmek amacıyla 3.465 anket yapılarak değerlendirildi.
Çalışan Anketi Bulguları
• Çalışanlarımızın % 96,0’sı kamu kurumunda çalışmaktan, % 85,1’i Bakanlıkta çalışmaktan,
%83’ü çalıştığı biriminden ve % 81,9’u çalıştığı birimin faaliyetlerinden memnun olduklarını
belirtmişlerdir.
• Personelin % 76,3’ü çalıştığı birim ve yaptığı işin, niteliklerine uygun olduğunu düşünmektedir.
• Katılımcılar çalıştığı birimin güçlü alanlarını; genel çalışma kurallarına uyum, personel kalitesi
(eğitim durumu, mesleki nitelikler, tecrübe vb.), iş disiplini, iş akış süreçlerinin verimliliği ve
alt-üst iletişimi olarak sıralamışlardır. Ayrıca gelişmeye açık alanlar olarak; yaratıcılık ve
inisiyatif kullanmayı, iş tatmini ile yapılan faaliyet ve işlerin kişisel gelişime katkısı olarak
sıralamışlardır.
• Çalışanlarımız işlerin yürütülmesi ile ilgili en önemli üç sorunu sırasıyla; görevlerin açıkça
tanımlanmamış olmasını, görevlendirmelerde uzmanlığın dikkate alınmamasını ve kişilerin aynı
zamanda birden fazla işte görevlendirilmelerinden kaynaklanan iş yükü olarak belirtmişlerdir.
• Çalışanlarımız personel kalitesinin Bakanlığın güçlü bir yanı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
ast -üst ilişkisi, genel çalışma kurallarına uyum, iş disiplini, bilgi sistemleri (bilgisayar, internet,
yazıcı, telefon, faks vb.) yeterliliği de güçlü yanlar olarak sıralanmıştır. Özlük haklarının
yetersizliği, sorunların ifade edilebileceği ortamların azlığı, yurtdışı eğitim olanaklarının
yetersizliği ve sosyal alanların yetersizliği gelişmeye açık alanlar olarak sıralanmıştır.
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PAYDAŞ ANALİZLERİ

Paydaş Anketi Bulguları
• Katılımcıların % 92,1’i Bakanlığımız hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade etmiştir.
• Katılımcıların Bakanlığımız hakkındaki bilgilere ulaşılan kaynakları yeterli bulma oranı
% 83,7’dir. Bilgilere ulaşılan kaynaklar ve bu kaynakların yeterliliği konusundaki değerlendirme
grafikte verilmiştir.
Kurum Yayýnlarý

% 68,1

Kurumun Web Sitesi

% 67,7

Bakanlýk Eðitimleri

% 57,8

% 86,8
% 83,3

Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri

% 81,8

Araþtýrma Enstitüleri ve Ýstasyonlarý
Zirai Karantina Müdürlükleri

% 77,1

Üretme Ýstasyonlarý

% 77,0

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

% 76,0
% 75,2

Bakanlýk Yayýnlarý

Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri
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% 79,8

Ýlgili Kiþilere Ulaþým Kolaylýðý

• Bakanlık ile sürdürülen ilişkilerde, beklentilerinin dikkate alındığını düşünenlerin oranı
% 75,8’dir.
• Bakanlığı değişen koşullara uyum konusunda başarılı bulanların oranı % 79,8’dir.
• Bakanlığın kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurum olduğunu düşünenlerin oranı % 79,6’dır.
• Bakanlığı koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurum olarak ifade edenlerin oranı % 79,4’tür.
• Katılımcıların % 78,1’i Bakanlığı diğer kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılı bulmaktadır.
• Bakanlığı kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılı
bulanların oranı % 73,0’dır.
• Bakanlığı paydaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri ortamların oluşmasını sağlayan bir
kurum olarak görenlerin oranı % 78,4’tür.
• Bakanlık ile ilgili soru ve sorunlar için Bakanlığın ilgili birimine kolay erişilebildiğini ifade
edenlerin oranı % 74,8’dir.
• Yaptığı iş ve işlemlerde Bakanlığın tutarlı olduğunu ifade edenlerin oranı % 74,8’dir.
• Paydaşların ilişkide olduğu Bakanlık birimlerinden memnuniyet oranları incelendiğinde
hizmetin ülke sathına yayılmasını sağlayan İl ve İlçe Müdürlüklerinden duyulan memnuniyet
oranının yüksekliği teşkilatımızın paydaşlarımıza ulaşma ve hizmet başarısını göstermektedir.

Veteriner Sýnýr Kontrol Noktasý Müd.

% 81,5

Mevzuat Deðiþikliklerinde Bilgilendirme

% 66

Basýn - Yayýn

% 83,4

Personelin Bilgi ve Deneyimi

% 73,7

Bakanlýðýn Tanýtým Etkinlikleri

Tarýmsal Desteklemeler
Kýrsal Alana Yönelik Faaliyet ve Hizmetler

% 78,4

Toplantý ve Ortak Çalýþmalar

• Bakanlıktan alınan hizmetlerin beklentilerini karşıladığını belirtenlerin oranı % 79,9’dur.
• Her yönüyle mükemmel bir Bakanlık düşünüldüğünde Bakanlığı bu mükemmelliğe yakın
bulanların oranı % 72,9’dur.
• Belirtilen faaliyetlere dair Bakanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi grafikte verilmiştir.

% 73,8

Hizmette Çabukluk

% 72,0

Eðitim ve Yayým Faaliyetleri

% 71,8

Denetim Hizmetleri
Araþtýrma - Geliþtirme

% 68,3
% 66,0

• Bakanlığı belirtilen kriterlere göre değerlendirme düzeyleri grafikte verilmiştir.
Topluma Yararlýlýk

% 84,1

Hizmet Kalitesi

% 81,0

Çaðdaþlýk

% 80,7
% 78,7

Güvenilirlik, Saygýnlýk

% 77,3

Dýþ Kurumlarla Ýþbirliði
Tarafsýzlýk

% 76,3

Þeffaflýk

% 76,1

Hizmet Beklentilerinin Karþýlanmasý
Kendini Yenileme
Altyapý, Donaným, Bina Ýmkanlarý
Bürokratik Kolaylýk

% 75,2
% 74,3
% 70,7
% 69,2

% 75,3
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• Paydaşlar Bakanlığımız
değerlendirmektedir.

yöneticilerinin

kendilerine

yaklaşımlarını

aşağıdaki

Ýletiþim Becerisi

% 81,6

Güleryüz

% 81,4

Taleplerini Doðru Anlama

% 81,2

Bakanlýk Temsil Yeteneði

% 80,9

Ýþ ve Ýþlem Hakkýnda Yeterli Bilgi

% 80,5

Hatasýz Ýþlem

% 80,4

Ýþlem Hýzý
Taleplerinize Anlaþýlabilir Cevap Verme

şekilde

% 78,5

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
2013-2017 STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ

% 76,6

• Katılımcılar Bakanlığın başarılı bulunan yönlerini sırasıyla; Genel çalışma kurallarına uyum,
yeniliğe ve değişime açık olması, teknolojik imkanlara sahip olması, personel kalitesi ve
çalışanlar tarafından benimsenmiş güçlü ve açık kurum kültürünün varlığı şeklinde belirtmiştir.
• Katılımcılar Bakanlığın geliştirilmesi gereken yönlerini de sırasıyla; bürokrasi ve kırtasiyeciliğin
azaltılması, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri, teknolojik imkanlar, iş akış süreçleri,
paydaşlarıyla ilişkileri olarak değerlendirmiştir.
• Paydaşlarımızın Bakanlığımız çalışanlarının tutum ve davranışları hakkındaki memnuniyet
düzeyleri grafikte verilmiştir.
Güleryüz
Hatasýz Ýþlem

% 85,9

Ýletiþim Becerisi

% 85,5

Mesleki Yeterlilik

% 84,8

Bakanlýk Temsil Yeteneði

% 84,8

Taleplerini Doðru Anlama

% 84,6

Ýþlem Hýzý

% 84,2

Ýþlemler Hakkýnda Yeterli Bilgi

% 84,1

Taleplerinize Cevap Verme
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% 87,6

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

% 82,0
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