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Mustafa Kemal ATATÜRK 

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, 

 

İlk önce ciddi etütlere dayalı bir ziraat 
siyaseti tespit etmek ve onun için de, her 
köylünün ve bütün vatandaşların, kolayca 
kavrayabileceği ve severek tatbik 
edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. 
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BAKANIMIZIN 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. 
 

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 
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VALİMİZİN MESAJI 

      Tarım sektörü, Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve 

sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini bugün de diğer sektörlerle 

koordinasyon içerisinde sürdürmektedir. 

 Elverişli coğrafi şartlara ve iklime, zengin bir toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe sahip 

olan ülkemizde tarım, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, istihdam sağlaması, 

sanayi sektörüne hammadde sağlaması, milli gelir ve dış satıma katkı yapması gibi konulardaki 

önemi dolayısıyla stratejik sektör haline gelmiştir. 

 Bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 

Stratejik Plan, tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek, tarımsal geliri istikrarlı bir şekilde 

artırarak insanlarımızın hayat standardını yükseltecek, kaynakların daha etkin, ekonomik ve 

verimli kullanmasına imkan sağlayacak ve bu anlamda ülke tarımına çok önemli katkılar 

yapacaktır. 

 Fındığı, balkabağı, kanatlı varlığı,manda varlığı ve kültür mantarı üretimiyle öne çıkan 
İlimizde tarım sektörü, bu özelliğini sürdürebilmesi ve diğer ürünlerdeki üretimini artırabilmesi 
için bir stratejik planlamaya ihtiyaç duymaktadır. 

 
 Bu bağlamda, Bakanlık tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan 2013-2017 yıllarına 

ait Stratejik Plan çerçevesinde İlimiz için hazırlanan “Düzce Tarım Strateji Belgesi” İlimizdeki 

tarımsal potansiyelin bu günkü durumunu tespit ettiği gibi önümüzdeki beş yılın tarımsal 

planlarını da ortaya koymaktadır. İlimiz tarım sektörüne olumlu katkısı olacağına inandığım 

Düzce Tarım Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, İlimize ve 

Ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

 
  
 
 

 
Ali İhsan SU 
Düzce Valisi 
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SUNUŞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Harun KABAOĞLU 
                   İl Müdürü 

 

 

 

 

       
Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde, insanların gıda ihtiyacını karşılama görevini 

üstlenen tarım sektörü önemini her geçen gün artırmakta ve üstlendiği sorumluluk bilinciyle  sağlıklı 

nesillerin yetişmesinde lokomotif görevi yapmaktadır. 

Bugün Türkiye, iklimi, topraklarının verimliliği, madenleri, su kaynakları, girişimciliği, genç 

nüfusu, ülke topraklarının stratejik konumuyla büyük bir yükselişin müjdesini vermektedir.   

Bu nedenle ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu inandığımız tarım sektörünün bu 

potansiyelinin ortaya çıkarılması ve daha da ileri taşınmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli 

stratejilerin belirlendiği 2013-2017 yıllarına ait Stratejik Plan, Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 

uygulamaya konmuştur.  

Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan Stratejik Plan çerçevesinde Düzce tarımını daha 

ileriye götürmek ve planlamak amacıyla 2013–2017 yıllarını kapsayan ‘’Düzce Tarım Strateji 

Belgesi’’ hazırlanarak sektörün istifadesine sunulmuştur. 

 Düzce İli 2013-2017 Tarım Strateji Belgesinin, sahip olduğumuz kaynaklar kapsamında 

strateji belgesinde yer alan amaçlara ulaşmayı, faaliyet ve projelerimizi hayata geçirerek belirlenen 

performans hedefleri doğrultusunda Düzce çiftçisine kaliteli ve etkin hizmet sunmayı ve bunun 

neticesinde İlimizin tarımsal gelişimine olumlu katkılar yapmayı hedefliyoruz. 

Hazırlamış olduğumuz 2013-2017 Düzce Tarım Strateji Belgesinin Düzce tarım sektörüne 
hayırlı olmasını ve çalışmalarımıza yeni bir anlayış getirmesi temennisiyle, strateji belgesinin 
hazırlanmasında emeği geçen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline, 
paydaşlarımıza, sektör temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

 
 

 

Harun KABAOĞLU 
         İl Müdürü 
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Kısaltmalar 
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MİSYON 

 

• 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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VİZYON 

 

 

 

 

 

 

 

VİZYON 

 

 

Gıda ve tarım alanında; 

• Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,  

• DÜZCE ’yi bölgesinde söz sahibi bir İl yapmak. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ! 
 

          Erişilebirlik 

Müdürlük, kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar 

 

Duyarlılık 

Müdürlük, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklıdır. 

 
 

       Paydaş Odaklılık 
 

Müdürlük, politika ve uygulamalarında hizmetlerinden yararlananların görüşlerini 
dikkate alır. 

 
 

Tarafsızlık 
 

Müdürlük, bütün taraflara eşit yakınlıktadır. 

 
 

Özverili Çalışma 
 

Çalışanlar, Müdürlüğün hizmetlerinden yararlananlara faydalı olabilmek için 
fedakârlıkta bulunurlar. 

 
 

Gelişime Açıklık 
 

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

Stratejik Bakış 
 

         Müdürlük, geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme ve riskler çerçevesinde stratejilerini 
bugünden belirler. 
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            Sürekli İyileştirme İhtiyacı 
 

Müdürlük, faaliyet ve süreçleri, etkin yöntemlerle analiz eder, değerlendirir ve 
gerekli iyileştirmeleri yapar. 

 
 

Tutarlılık ve Süreklilik 
 

Müdürlük, kurumsal yapısı, imajı ile faaliyet ve uygulamalarında prensipleri 
doğrultusunda daima dengeli hareket eder. 

 
 

Sonuç Odaklılık 
 

Müdürlük elde edilecek başarıya yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini plan- 
lar ve o doğrultuda hareket eder. 

 
 

Toplumsal Sorumluluk 
 

Müdürlük, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir, 
bu yönde kararlar alır ve uygular. 

 

Kurumsal Dürüstlük 
 

Müdürlük, yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde 
hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. 

 

  



STRATEJİ BELGESİ 
 
 
 

6      DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2013 -2017 DÖNEMİ STRATEJİK 

BELGESİNİN ÇERÇEVESİ 
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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. 
 

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. 
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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. 

 
 Bu kapsamda Müdürlüğümüze ait 2013 - 2017 dönemi “Düzce Tarım Strateji Belgesi” 
hazırlanmıştır. “Düzce Tarım Strateji Belgesi” Bakanlığımıza ait stratejik planın yerelde 
uygulanmasını sağlayacak bir belgedir. 
 
 Düzce Tarım Strateji Belgesi, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde 
mevcut durumunu gözden geçirerek gelecekte öngördüğü vizyonun gerçekleşmesi için 
amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri kurumsal 
öncelikler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve gerçekleşmelerin önceden belirlenmiş 
olan göstergeler doğrultusunda izlenip ölçülebildiği, katılımcı yöntemlerle hazırlanan bir belgedir. 
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DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

GÖREVLERİ 

 

a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye 
göre belirlemek, 

 
b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, 

tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, 
 
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni 

teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak 
programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği 
yapmak, 

 
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği 

halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, 
 

d) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine 
etmek, 

 
e) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli 

tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve 
müteşebbisleri yönlendirmek, 

 
f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili 

her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, 
 
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve 

yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, 
 
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan 

korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il 
çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından 
belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek, 
 

h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma 
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli 
tedbirleri almak, 

 
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 

yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, 
 

İ) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel 
sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve 
kurulmuş olanları denetlemek, 

 
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, 

muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı 
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek 
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  k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme 
işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 

 
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin 

gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter 
çalışmalarını yürütmek, 

 
m) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun 

olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 
 

n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı 
doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden 
denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun 
olmayanları enemek, 

 
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve 

koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak, 
 
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet-makineleri, 

tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve 
yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı 
yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem 
sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında 
Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, 

 
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma 

amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını 
sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı 
çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda 
denetlemek, 

 
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve 

geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve 
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve 
su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve 
belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin 
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile 
cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler 
yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması 
ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini 
önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su 
ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. 

 
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin 

içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler 
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz 
çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre 
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı 
olmak, 
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ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının 
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını 
kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

 
t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik 

etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için 
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 

 
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için 

eğitim programları ve projeleri uygulamak, 
 
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler 

konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme 
ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında 
Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, 

 
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune 

alarak ilgili kuruluşlarına göndermek, 
 
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, y) Tohumluk üretici 

ve bayilerinin kontrolünü yapmak, 
 
z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat 

işlemlerini yürütmek, 
 
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, 

hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili 
ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak 
kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 

 
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il 

düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli 
ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına 
yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, 

 
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, 

Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni 
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının 
kontrol ve denetimlerini yapmak, 

 
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden 

kontrolünü yapmak, 
 
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin 

hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler 
yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu 
yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek. 

 
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım 

taleplerini değerlendirmek, 
 
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, 

gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri 
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, 
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gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk 
belgelerini düzenlemek, 

 
hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans 

başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk 
raporunu Bakanlığa göndermek, 

 
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve 

kullanılmasını sağlamak, 
 
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 

yapmak, 
 
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti 

düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili 
kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek, 

 
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim 

çalışmaları yapmak, 
 
ll) İlde bulunan toprak-bitki–sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve 

faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. 
 
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve 

tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, 
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 

 
nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, oo) İlin, 

tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, 
civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi 
gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve 
dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, 
tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan 
yararlanmak üzere tedbirler almak, öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini 
düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri 
yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, 

 
 pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına 
uygun olarak yürütmek, 

 
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin 

parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak 
için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını 
korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve 
Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak, 

 
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak 

merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu 
sağlamak, şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il 
yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini 
yapmak, 
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tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek. 

 
uu) Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve savaş hali ile koruyucu güvenlik 

hizmetlerini mevzuata uygun olarak sivil savunma uzmanları eliyle yürütmek. 
 
üü) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını ve istihdamını 

sağlamak, kadın örgütlerini ve girişimci kadınları desteklemek, kırsalda kadının konumunu 
iyileştirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek ve kapasitesini artırmak 
için gerekli çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. 

 
vv)  Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri 

görevleri yapmak. 
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TEŞKİLAT YAPISI 
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TARIMSAL ANALİZ 

 

GENEL ARAZİ DAĞILIMI  

 

     Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

  

 

 

 

Arazi Cinsi 
Düzce   

(Ha) 

Düzce 

Oranı (%) 

Türkiye      

(Ha) 

Türkiye Oranı 

(%) 

Tarım Alanı 74.163 28,90 23.810.672 30,32 

Çayır-Mera 2.088 0,81 14.617.000 18,61 

Orman 123.817 48,23 21.678.134 27,60 

Diğer Alan 56.632 22,06 18.428.894 23,47 

Yüzölçümü 256.700 100 78.534.700 100 

 Tarım Alanı  

(Ha) 

Çayır-Mera  

(Ha) 

Orman 

(Ha) 

Diğer 
Alan (Ha) 

Toplam 
Yüzölçümü 

(Ha) 

DÜZCE 74.163 2.088 123.817 56.632 256.700 

DÜZCE 
ORANI (%) 

28,90 0,81 48,23 22,06 100 

TÜRKİYE 23.810.672 14.617.000 21.678.134 18.428.894 78.534.700 

TÜRKİYE   

ORANI (%) 
30,32 18,61 27,60 23,47 100 

DÜZCE-
TÜRKİYE 

ORANI (%) 

0,311 0,014 0,535 0,354 0,328 
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TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI 

 

İL 
Tarla  
(Da) 

Sebze 
(Da) 

Meyve  
(Da) 

Nadas  
(Da) 

Süs 
Bitkileri 

(Da) 

Toplam  
(Da) 

Düzce 104.903 7.181 629.319 52 176 741.631 

Düzce  
(%) 

14,14 0,97 84,86 0,01 0,02 100 

Türkiye 156.180.591 8.084.876 32.320.346 41.475.865 45.037 238.106.715 

Türkiye 
(%) 

65,59 3,40 13,57 17,42 0,02 100 

Düzce 
Türkiye 
(%) 

0,07 0,09 1,95 0,00 0,39 0,31 

     Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

 
 

  
Tarla Sebze Meyve Nadas Süs Bitkileri

 %  14,14 
% 0,97 

% 84,86 

% 0,01 
0,02 
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KAYITLI TARIM ALANLARI 

 
 

 
2013 Toplam 
Tarım Alanı 

(Ha) 

Çiftçi Kayıt 
Sistemine Kayıtlı 
Tarım Alanı (Ha) 

Çiftçi Kayıt 
Sistemine Kayıtlı 
Tarım Alanı (%) 

Çiftçi Kayıt 
Sistemine Kayıtlı 

İşletme Sayısı 

Düzce 74.163 54.122 73 25.819 

Türkiye 23.810.672 14.729.324 62 2.183.270 

 
 
 
 

2013 YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ  

 

 
İşletme Sayısı 

(Adet) 
Alan (da) 

Merkez 5.300 110.913,174 

Akçakoca 7.028 157.533,131 

Cumayeri 2.452 48.836,379 

Çilimli 1.202 26.530,910 

Gölyaka 1.783 38.317,398 

Gümüşova 1.584 31.832,667 

Kaynaşlı 1.332 23.838,005 

Yığılca 5.138 103.406,964 

Düzce Toplamı 25.819 541.218,628 

TÜRKİYE 2.183.270 147.293.244,000 
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ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ 

 

 
Düzce Türkiye 

AB  
(27) 

ABD 

Ortalama İşletme Büyüklüğü (Da) 21 68 126 1818 

İlimizde Toplam Kayıtlı Parsel Sayısı (adet) 201.320 15.856.663 
 

 

İlimizde kişi başına düşen parsel miktarı (adet) 7,79 7,16 
 

 

1 parsel ortalama (da) 4,79 9,68 
 

 

50 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 1.045 
  

 

100 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 152 
  

 

200 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 8 
  

 

500 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 1 
  

 

Tek parselde 50 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 82 
  

 

Tek parselde 100 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 8 
  

 

Tek parselde 200 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı 1 
  

 

Tek parselde 500 dekar üzeri arazisi bulunan çiftçi sayısı - 
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KAPAMA MEYVECİLİK ÜRETİM ALANLARI VE ÜRETİM DEĞERLERİ 

     Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

 

  

ÜRÜN 
TOPLU ALAN  

(Da) 
ALAN  

(%) 
ÜRETİM  

(Ton) 

ÜRETİM  

(%) 

Fındık 627.063 99,64 48.295 74,91 

Ceviz 1.312 0,21 1.112 1,72 

Elma 300 0,05 6.003 9,31 

Armut 202 0,03 1.999 3,1 

Çilek 148 0,02 343 0,53 

Kivi 38 0,01 44 0,07 

Erik 21 0 4.526 7,02 

Ayva 16 0 1.000 1,55 

Böğürtlen 10 0 11 0,02 

Kiraz 8 0 450 0,7 

T.Hurması 9 0 289 0,45 

Diğer 192 0,04 402 0,62 

TOPLAM 629.319 100 64.474 100 
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TARLA BİTKİLERİ EKİLİŞ ALANLARI VE ÜRETİM DEĞERLERİ 

ÜRÜN 
ALAN  
(Da) 

ALAN  
(%) 

ÜRETİM 
(Ton) 

ÜRETİM  
(%) 

Mısır (Dane) 45.294 40,23 32.087 12,73 

Mısır (Silaj) 42.165 37,45 190.116 75,40 

Buğday 12.228 10,86 2.950 1,17 

Fiğ 4.722 4,19 4.782 1,90 

Çeltik 2.650 2,35 1.672 0,66 

Yonca 3.325 2,95 17.946 7,12 

Arpa 1.035 0,92 243 0,10 

Şekerpancarı 202 0,18 966 0,38 

Patates 597 0,53 951 0,50 

Yulaf 272 0,24 262 0,10 

Korunga 32 0,03 27 0,01 

Fasülye (kuru) 11 0,01 2 0 

Diğer 45 0,04 135 0,05 

TOPLAM 112.578 100 252.139 100 

Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 
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SEBZE EKİLİŞ ALANLARI VE ÜRETİM DEĞERLERİ 

ÜRÜN 
ALAN  
(Da) 

ALAN  
(%) 

ÜRETİM 
(Ton) 

ÜRETİM 
(%) 

Balkabağı 2.043 28,43 8.081 46,32 

Lahana (Karayaprak) 866 12,05 1.161 6,66 

Fasulye 802 11,16 779 4,47 

Karpuz 428 5,96 1.618 9,27 

Domates 588 8,18 1.534 8,79 

Lahana (Beyaz) 238 3,31 703 4,03 

Biber  693 9,64 1.118 6,41 

Barbunya Fasülye 202 2,81 242 1,39 

Ispanak 268 3,73 260 1,49 

Hıyar 252 3,51 827 4,74 

Marul 219 3,05 321 1,84 

Patlıcan 106 1,47 214 1,23 

Soğan (Taze) 102 1,42 93 0,53 

Pırasa 83 1,15 116 0,66 

Sarımsak 55 0,77 26 0,15 

Maydanoz 50 0,7 11 0,06 

Mantar (Kültür) - - 136 0,78 

Diğer 191 2,66 206 1,18 

TOPLAM 7.186 100 17.446 100 

       Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 
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DÜZCE’DE ÖNE ÇIKAN BİTKİSEL ÜRÜNLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

ÜRÜN 
ALAN  
(DA) 

ÜRETİM  
(TON) 

Fındık 627.063 48.295 

Mısır (Dane) 45.294 32.087 

Mısır (Silaj) 42.165 190.116 

Buğday 12.228 2.950 

Çeltik 2.650 1.672 

Balkabağı 2.043 8.081 

Ceviz 1.312 1.112 

Lahana 
(Karayaprak) 

866 1.161 

Mantar (Kültür) - 136 
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TÜRKİYE FINDIK ÜRETİMİNDE DÜZCE’NİN YERİ 

 

                  

Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

 
       FINDIK ALANLARI VE ÜRETİMİ 

       

         

         

İLÇELER 
ALANI  
(Ha) 

ALAN  
(%) 

ÜRETİM  
(Ton) 

ÜRETİM  
(%) 

MERKEZ 12.900 20,57 13.878 28,74 

AKÇAKOCA 21.886 34,90 10.450 21,64 

CUMAYERİ 5.400 8,61 5.276 10,92 

ÇİLİMLİ 3.525 5,62 3.503 7,25 

GÖLYAKA 4.229 6,75 4.285 8,87 

GÜMÜŞOVA 3.476 5,55 3.067 6,35 

KAYNAŞLI 2.290 3,65 2.688 5,57 

YIĞILCA 9.000 14,35 5.148 10,66 

TOPLAM 62.706 100 48.295 100 

   Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

 
ALAN 
(Da) 

ALAN  
(%) 

TÜRKİYE 
SIRASI 

ÜRETİM 
(Ton) 

ÜRETİM 
(%) 

TÜRKİYE 
SIRASI 

VERİM 
(Kg/Da) 

TÜRKİYE 7.021.437 100 
 

549.000 100 
 

78 

DÜZCE 
(İl Geneli ) 

627.063 8,9 6 48.295 8,8 5 77 

AKÇAKOCA 218.863 3,1 6 10.450 1,9 5 47 
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Büyükbaş Hayvan Varlığı 
 

İLÇE 
Büyükbaş Hayvan 

Sayısı (Adet) 
Büyükbaş İşletme 

Varlığı 

MERKEZ 31.000 5.985 

AKÇAKOCA 4.000 846 

CUMAYERİ 3.001 978 

ÇİLİMLİ 6.050 919 

GÖLYAKA 7.801 1.560 

GÜMÜŞOVA 4.247 822 

KAYNAŞLI 3.501 1.361 

YIĞILCA 6.511 2.526 

TOPLAM 66.111 14.997 

Ortalama İşletme Büyüklüğü: 4,4 Baş 

              Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

 

Küçükbaş Hayvan Varlığı 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

İLÇE 
Küçükbaş Hayvan 

Sayısı (Adet) 
Küçükbaş İşletme 

Varlığı 

MERKEZ 3.500 53 

AKÇAKOCA 400 7 

CUMAYERİ 200 1 

ÇİLİMLİ 400 5 

GÖLYAKA 3.500 32 

GÜMÜŞOVA 750 8 

KAYNAŞLI 889 9 

YIĞILCA 2.000 22 

TOPLAM 11.639 137 

Ortalama İşletme Büyüklüğü: 84 Baş 
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                   Aktif Arılı Kovanı Varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 

 

  

İLÇE İşletme Sayısı Kovan Sayısı 

MERKEZ 
125 11.797 

AKÇAKOCA 
143 12.758 

CUMAYERİ 
14 1.248 

ÇİLİMLİ 
48 5.102 

GÖLYAKA 
61 5.147 

GÜMÜŞOVA 
19 1.953 

KAYNAŞLI 
19 1.429 

YIĞILCA 
62 4.177 

TOPLAM 
491 43.611 

Ortalama Arılı Kovan Varlığı: 88 Kovan 
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Kanatlı Hayvan Varlığı 

                                                     Etçi Tavuk (Broiler)  

 

 

                                   

Su Ürünleri Varlığı 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Broiler İşletme 
Sayısı 

Broiler Kümes 
Sayısı 

Broiler Hayvan 
(Adet/Dönem) 

Broiler Üretimi 
(Adet/Yıllık) 

MERKEZ 
112 147 3.224.854 16.124.270 

AKÇAKOCA 
127 180 3.256.002 16.280.010 

CUMAYERİ 
9 17 212.162 1.060.810 

ÇİLİMLİ 
25 29 696.954 3.484.770 

GÖLYAKA 
15 19 169.681 848.405 

GÜMÜŞOVA 
10 10 327.729 1.638.645 

KAYNAŞLI 
16 24 476.366 2.381.830 

YIĞILCA 
76 89 1.031.486 5.157.430 

TOPLAM 390 515 9.395.234 46.976.170 

Ortalama İşletme Büyüklüğü 24.090 Adet/Dönem 

Ortalama Kümes Büyüklüğü: 18.243 Adet  

İLÇE İşletme Sayısı Kapasitesi (Kg) 

MERKEZ 11 124.000 

AKÇAKOCA 2 8.000 

CUMAYERİ 0 0 

ÇİLİMLİ 0 0 

GÖLYAKA 4 +1 25.000-19.5 milyon (ad) 

GÜMÜŞOVA 0 0 

KAYNAŞLI 1 1.500 

YIĞILCA 3 9.000 

TOPLAM 22 167.500 
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İLİMİZİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİ 

Ürünler Düzce Türkiye 
Ülkedeki 
Oran (%) 

İl 
Sıralaması 

Balkabağı 8.081 ( ton) 95.076 (ton) 8,5 3 

Fındık 48.295 (ton) 549.000 (ton) 8,8 5 

Etçi (Broyler) 
Tavuk 

9.395.234 
(adet) 

177.432.745 
(adet) 

5,3 6 

Böğürtlen 11 (ton) 2.403 (ton) 0,5 8 

Lahana 
(Karayaprak) 

1.161 (ton) 83.246 (ton) 1,4 9 

Manda  3.412 (baş) 117.591 (baş) 2,9 11 

Mantar 
(Kültür) 

136 (ton) 34.494 (ton) 0,39 11 

Çeltik 1.672 (ton) 900.000 (ton) 0,2 17 

Dane Mısır 32.087 (ton) 5.900.000 (ton) 0,6 25 

          Kaynak : 2013 yılı TÜİK verileri 
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• Tarımsal Üretim ve Arz 
Güvenliği 

• Gıda Güvenilirliği 
• Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve 

Refahı 

• Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal 
Kalkınma 

• Kurumsal Kapasite 
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Tarımsal üretim; toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak 

yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini ifade etmektedir.  
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 

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

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. 

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. 

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. 
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BİTKİ SAĞLIĞI, 
HAYVAN SAĞLIĞI 

VE 
REFAHI 
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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. 
 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 Brucella 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.  

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. 
 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. 

Bu çalışmalar yapılırken özellikle ticarete konu olan tarımsal ürünlerde karantina 
hizmetlerinin etkinliği artırılacak, böylece ticaret kolaylaştırılırken karantinaya tabi 
organizmaların ülkemize bulaşması ve yayılması önlenecektir. 
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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. 
 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, tarım sanayi 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 Bakanlığımız tarafından yasal ve yapısal değişiklikler yapılarak, pazar odaklı ve 
rekabet eksenli tarımsal üretimin önü açılacaktır. 

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. 

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

 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. 
  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.  

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

güvenliğini sağlamak. 

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

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

1- Tarımsal Üretim 
ve Arz Güvenliği  

1.  

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

1.  
Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak.  

2.  

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

3.  
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve 
gıda güvenliğini sağlamak.  

2- Gıda Güvenilirliği  2. 

Üretimden tüketime 
kadar, uluslararası 
standartlara uygun 
gıda güvenilirliğini 
sağlamak.  

4.  
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak.  

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

6.  
Güvenilir gıda konusunda 
toplumda duyarlılığı artırmak.  

3- Bitki Sağlığı, 
Hayvan Sağlığı ve 
Refahı  

3.  

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

7.  

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

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

9.  
Bitkisel üretimde iç ve dış 
karantina hizmetlerini geliştirmek.  

4.  

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

10.  
Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerini geliştirmek.  

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

4- Tarımsal Altyapı 
ve Kırsal Kalkınma  

  
12.  

Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek.  

 

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

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

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

5- Kurumsal    
     Kapasite  

  
15.  

Kurumsal yönetim sistemini ve 
insan kaynakları yönetimini etkin 
hale getirmek.  

  
6. 

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

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

17.  
Kurum imajını güçlendirmek, 
etkinliği ve görünürlüğü artırmak.  
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PERFORMANS HEDEFİ – 1 
 

 

STRATEJİK ALAN 1 
Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği 

 

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

STRATEJİK HEDEF 1 
Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ 1 
Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

             
            Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak için çevre, insan ve 
hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim, doğal kaynakların korunması, tarımda 
izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir. Ülkemiz, doğal kaynakların zenginliği, 
biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal üretim için gerekli olan bütün şartlara sahip olup, fiziksel 
alt yapı ve teknolojik yenilikleri kullanarak üretimde katma değer artırılacaktır. Bu kapsamda, 
tarımsal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyacak yöntemlerle yapılması, işletmelerin 
standartlara uyumunun sağlanması, genetik kaynakların kayıt altına alınması, karakterizasyonu, 
korunması, mevcut genetik materyalin biyoteknolojik yöntemlerle ülkemiz tarımına 
kazandırılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. 
Problemli sahaların ıslah çalışmaları yapılarak üretime kazandırılması, tarım arazilerinin 
sınıflandırılması, yüzey ve yer altı sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin izlenmesi ile 
uygun tarım teknikleri kullanılarak tarımsal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığı 
sağlanacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Tarım işletmelerinin kayıt altına 
alınma oranı (%) 

74 75 77 80 85 90 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
              Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi (TİKAS) kapsamında tarım işletmelerinin kayıt altına 
alınma zorunluluğu vardır. Türkiye çapında kayıt altına alınan tarım işletmelerinin toplam işletme 
sayısına oranını ifade eder. 2012 yılında İlimizde 73.111 ha alanın  54.080 ha alanı kayıt altına 
alınmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Su ürünleri üretim yerlerinde 
yapılan denetim sayısı (Adet) 

21 21 21 42 42 42 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
              Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri işletmelerinin sürdürülebilir, çevreye 
duyarlı üretim yapmalarını sağlamak amacıyla yılda en az bir kez denetim yapılarak izlenmesi 
sağlanacaktır. Su ürünleri üretiminde denetim yapılan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. 
İlimizde 2012 yılında 21 adet su ürünleri üretim yerinin hepsi denetlenmiştir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Su Ürünleri avcılığı kontrol 
denetim sayısı (Adet) 

206 225 250 275 300 350 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
             Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yaparak yasak avcılığın azaltılması 
hedeflenmektedir. 2012 yılında İl Müdürlüğümüzce 206 denetim yapılmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Yüzey ve yeraltı sularında nitrat 
ve ötrofikasyon izlemesi yapılan 
istasyonların kontrol edilme oranı 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM 

             
            Yüzey ve yeraltı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için, 
yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında nitrat analizleri yapılan istasyonların kontrol edilme oranını 
ifade eder. İlimizde yüzey sularından her ay 10 noktadan ve yer altı sularında ise 3 ayda bir 4 
noktadan numune alınmak suretiyle toplam 136 denetim yapılmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 ÇATAK uygulama alanı (Dekar) - - - - 100 150 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM 

             
               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 amaçlan maktadır. İlimizde ÇATAK uygulama konusunda müracaat 
bulunmamaktadır. 2015 yılında, çiftçilerin talepleri doğrultusunda 2016 yılında uygulanmak 
üzere ÇATAK projesi için müracaat edilecektir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Mera tahsis alanı (Dekar) 1.000 1.095 1.200 1.350 1.500 1.800 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM 

             
            Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, 
tarımsal kaynak olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması tamamlanan 
mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlaklar ve çayırların tahsislerin yapılması 
hedeflenmektedir. Yıllık olarak tahsis edilen mera miktarını ifade eder. İlimizde 2012 yılında 
yapılan mera tahsis alanı toplam 1.000 dekardır.  
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 Mera ıslah ve amenajman alanı 
(Dekar) 

493 550 575 600 650 700 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM 

             
             Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, 
üretimin arttırılması ve hayvancılığımızın ihtiyacının karşılanabilmesi için çayır ve meraların 
ıslah edilmesi he deflenmektedir. Islah edilen ve mera amenajman alanı olarak belirlenen yıllık 
miktarı ifade eder.2012 yılında yapılan mera ıslah ve amenajman alanı 493 dekardır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Organik üretim yapan müteşebbis 
sayısı (Kişi) 

105 105 105 110 125 150 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
             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. İlimizde 2012 yılında 105 adet organik üretim yapan çiftçi mevcuttur. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Organik tarım üretimi yapılan alan 
(Dekar) 

3.684 3.684 3.684 3.700 3.750 4.000 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
             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 yapılan alanı ifade 
eder. İlimizde 2012 yılında 3.684 dekar alanda organik tarım üretimi yapılmaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 İyi tarım uygulamaları 
gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi) 

- - 1 5 15 30 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
             Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, 
insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya 
izlenebilir hale getirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapan 
üretici sayısını ifade eder. İlimizde 2012 yılında iyi tarım uygulaması yapan üretici olmamıştır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11 İyi tarım teknikleri ile üretim 
yapılan  alan (Dekar) 

- - 2 20 60 150 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
             Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, 
insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya 
izlenebilir hale getirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapılan 
alanı ifade eder. İlimizde 2012 yılında iyi tarım uygulaması kapsamında üretim yapılan alan 
bulunmamaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12 Kayıt altına alınan örtüaltı bitkisel 
üretim işletme sayısı (Adet) 

10 20 25 30 35 40 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
              Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtü altı üretim önem 
kazanmıştır. Örtüaltı bitkisel üretimde kayıt altına alınan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. 
2012 yılında kayıt altına alınan örtüaltı işletme sayısı 10 dur. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 2 
 

 

STRATEJİK ALAN 1 
Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği 

 

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

STRATEJİK HEDEF 2 
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

PERFORMANS HEDEFİ 2 
Üretimden verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak 

             
            Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma 
önceliklerine göre tarımsal üretimde genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohum kullanımını 
yaygınlaştırarak ve işgücünü azaltarak, yetiştirme sürecinde, hasat ve hasat sonrası işlemlerde 
ürün ve kalite kaybını azaltarak üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmalar 
yürütülecektir. Çalışmalarda yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi yanında etkin piyasa 
denetimleri ile üretilmiş olan teknoloji ürünlerinden standartlara uygun olanların üreticiye arzı 
sağlanacaktır. 
            Tarımsal üretimde araştırma ve analize dayalı girdi kullanımı, sertifikalı fidan, fide ve 
tohum, yüksek verimli ve kaliteli damızlık kullanımı ile verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem 
ve teknolojiler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Bu sayede tarımsal üretimin 
kalitesinin artırılması ve üretimde artış hedeflenmektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Suni tohumlama sayısı (Adet) 8.824 8.500 8.750 9.000 9.500 10.000 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Üstün verimli kültür ırkı hayvanlardan elde edilen sperma ile suni tohumlama yapılarak 
hayvan ırklarının ıslahı hedeflenmektedir. Yıllık yapılan suni tohumlama sayısını ifade eder. 
İlimizde 2012 yılında 8.824 adet suni tohumlama yapılmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 E-Islah sistemine kayıtlı dişi 
hayvan sayısı (Baş) 

13.230 13.500 14.000 14.500 15.000 16.000 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          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. 2012 yılında e -ıslah sisteme kayıtlı 13.230 adet dişi hayvan 
vardır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Sertifikalı fidan / fide ile tesis 
edilen alan (dekar) 

200 250 280 320 370 450 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
         İlimiz 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. 2012 yılında sertifikalı fidan ile tesis edilen alan 200 
dekardır.  

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Kültür ırkı hayvan oranı (%) 35 40 42 45 47 50 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
         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. 2012 yılında 71.373 adet ile toplam 
oran % 35 olmuştur. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 Toprak analizi desteğine tabi 
olarak yapılan toprak analiz sayısı 
(Adet) 

32 100 130 160 200 250 

SORUMLU BİRİM TAADŞM, BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Çiftçiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini 
sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. 
Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde yapılan toprak analizi sayısını ifade eder.  
           İlimizde 2012 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde yapılan toprak 
analizi sayısı 32 dır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Toprak analizi yapılan arazi 
alanının Çiftçi Kayıt Sisteminde 
kayıtlı arazi alanına oranı (%) 

0,4 0,6 1,3 1,7 2,5 5 

SORUMLU BİRİM TAADŞM, BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Çiftçiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini 
sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. 
Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde toprak analizi yapılan arazi miktarının 
oranını ifade eder.  
           İlimizde 2012 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazi miktarı 540.800 dekar olup; 
toprak analizi yaptırılan alan 2.105 dekardır. Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt 
Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı ise % 0,4 dur.  
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PERFORMANS HEDEFİ – 3 
 

 

STRATEJİK ALAN 1 
Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği 

 

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

STRATEJİK HEDEF 3 
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 3 
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliği 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. Tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının olumsuz 
etkilerinin ortadan kaldırılması ve sanayinin 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. 
            Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak kapsamında, işletmelerin 
büyüklüğünün üretilen ürünün kalitesi ve gıda güvenliği açısından doğru bir ilişki içerisinde 
olması bu konuda yapılacak olan çalışmaların önemini artırmaktadır. Tarımsal üretimde riskleri 
yönetilebilir kılmak ve devletin bu risklerin neden olduğu zararları karşılamadaki yükünü 
azaltmak hedeflenmektedir. 
            Ülkemizde giderek artan nüfus ve buna paralel olarak ortaya çıkan protein açığını 
kapatmak için su ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, piyasada istikrarı 
sağlayarak ürünlerin tüketicilere makul fiyatlarla ulaştırılması, kaliteli protein kaynağı olan et, süt 
ve yumurtanın piyasaya arzında sürekliliğinin garanti edilmesi, hayvansal üretimin insan sağlığı 
ve ekolojik dengeyi gözetecek koruyucu yöntemlerle yapılması amaçlanmaktadır.  

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Ortalama işletme büyüklüğü 
(Dekar) 

21 21 21 22 22 23 

SORUMLU BİRİM TAADŞM, İGTHM 

             
          Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir. Ortalama 
işletme büyüklüğü, toplulaştırma uygulamaları ile işletme büyüklüğünün artmasına yönelik 
tedbirlerin etkinliğini göstermektedir. 2012 yılında Mazot Gübre Desteklemesinden (MGD) 
yararlanan işletme sayısı 25.701 adet olup toplam desteklenen alan 540.797 dekardır. İlimizde 
ortalama işletme büyüklüğü 21 dekardır.  

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Kırmızı et üretim miktarı (ton) 1.548 1.700 1.850 2.000 2.250 2.500 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Arz açığı olan kırmızı ette üretim miktarının artırılması, dışa bağımlılığın azaltılarak arz 
güvenliliğinin sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
yıllık olarak mezbahalarda kesilerek üretilen kırmızı et miktarını ifade eder. İlimizde 2012 yılında 
1.548 ton kırmızı et üretilmiştir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Bitkisel üretim için yapılan tarım 
sigortası poliçe sayısı (Adet) 

2.583 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 

SORUMLU BİRİM KTVŞM, İGTHM 

             
          Tarımda risklerin yönetilebilirliğini sağlamak ve üretici zararlarını asgariye indirmek için 
tarım sigortası uygulamalarının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan bitkisel 
üretimdeki tarım sigortası poliçe sayısını ifade eder. 
            İlimizde 2012 yılında bitkisel üretimde 2.583 tarım sigortası poliçesi yaptırılmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Tarsim hayvan hayat sigortası 
kapsamında sigortalanan büyük 
ve küçükbaş hayvan sayısı (Adet) 

1.625 1.625 1.675 1.750 2.000 2.250 

SORUMLU BİRİM KTVŞM, İGTHM 

             
          Tarımda risklerin yönetilebilirliğini sağlamak ve üretici zararlarını asgariye indirmek için 
tarım sigortası uygulamalarının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda büyük ve küçükbaş 
hayvancılık sigortalanan hayvan sayısını ifade eder. 
            İlimizde 2012 yılında hayvan hayat sigortası kapsamında 1.625 hayvana tarım sigortası 
yaptırılmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 Sözleşmeli üretim yapan üretici 
sayısı (Kişi) 

2 5 7 12 20 40 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılarak arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı 
sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli 
bitkisel üretim yapan üretici sayısını ifade eder. 
          İlimizde 2012 yılında sözleşmeli olarak üretim yapan üretici sayısı 2 kişidir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Bal üretim miktarı (Ton) 470 500 520 540 570 600 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Bal üretim miktarının artırılarak üretici gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. İlimizde 
2012 yılında bal üretimimiz 470 ton olarak gerçekleşmiştir.  

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 Manda sayısı (Baş)  3.355 3.400 3.450 3.500 3.600 3.800 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Manda yetiştiriciliği İlimiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera mülkiyeti 
gibi kriterler bakımından uygun olduğundan manda sayısının artırılması hedeflenmektedir. 
          Bu amaçla manda ıslah projesi uygulanmaktadır. İlimizde 2012 yılında 3.355 baş manda 
mevcudu bulunmaktadır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Küçükbaş hayvan sayısı (Baş) 10.661 11.000 11.500 12.000 13.000 14.000 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, 
mera mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğundan küçükbaş hayvan sayısının 
artırılması hedeflenmektedir. 
          Bu amaçla kurulan küçükbaş hayvan kayıt sistemi üzerinden birim hayvan başına 
destekleme ödemesi yapılmaktadır. İlimizde 2012 yılında 10.661 baş küçükbaş hayvan 
mevcudu vardır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Su kaynaklarına bırakılan balık 
sayısı (Adet) 

50.000 25.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM 

             
          Avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi için ülkemizdeki göl ve 
göletler yavru balık ile balıklandırılmaktadır. Balıklandırma çalışmaları ile iç su kaynaklarımızın 
verimli bir şekilde kullanılarak yavru balık bırakılan su kaynaklarından sürdürülebilir fayda 
sağlanması ve balık popülasyonunun artırılması hedeflenmektedir. 
            Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla su kaynaklarına bırakılan yavru balık sayısını 
ifade eder. İlimizde 2012 yılında Bakanlığımız tarafından İlimize tahsisi yapılan (4 adet göl ve 
gölet) su kaynaklarına 50.000 adet balık bırakılmıştır. Bu rakam Bakanlığımızın tahsis 
durumuna göre değişkenlik gösterebilir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

8.000 8.100 8.500 9.000 10.000 11.000 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi 
ve süt arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir. İlimizde 2012 yılında 
8.000 ton süt kayıt edilmiştir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11 Toplam  örtüaltı alanı (Dekar) 111 112 120 135 150 200 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
              Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtü altı üretim önem 
kazanmıştır. Örtü altı bitkisel üretimdeki toplam alanı ifade eder. İlimizde 2012 yılındaki örtü altı 
bitkisel üretim alanı 111 dekar dır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12 Üzümsü meyve üretimi  (Ton) 398 400 410 425 450 500 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
              Alternatif ürün yetiştiriciliğini arayışlarının artması ile birlikte üzümsü meyve yetiştiriciliği 
de önem kazanmaya başlamıştır. Toplam üzümsü meyve üretim miktarını ifade eder. İlimizde 
2012 yılındaki üzümsü meyve üretimi 398 ton dur. 

 

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13 Yem bitkileri üretim 
miktarı (Ton) 

133.951 150.000 165.000 180.000 200.000 230.000 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          İlimizde yetiştirilen yem bitkilerinin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını 
karşılamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda fiğ, yonca, korunga yeşil ot ve silajlık mısır üretim 
miktarını ifade eder. 
        İlimizde 2012 yılında 32.502 dekar alanda toplam 133.951 ton yem bitkisi üretimi 
gerçekleşmiştir.  

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

14 Dane mısır üretim miktarı (Ton) 27.827 30.000 32.000 35.000 40.000 45.000 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          İlimizde yetiştirilen dane mısırın üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını 
karşılamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretilen dane mısır alanını ifade eder. 
        İlimizde 2012 yılında 44.613 dekar alanda toplam 27.827 ton dane mısır üretimi 
gerçekleşmiştir.  
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PERFORMANS HEDEFİ – 4 
 

 

STRATEJİK ALAN 2 
Gıda Güvenilirliği 

 

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

STRATEJİK HEDEF 4 
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 4 
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 
 

             
            Gıda güvenilirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalarda tüm taraflarla işbirliği 
yapılarak 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 üst seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi 
Bakanlığımızın temel yaklaşımıdır. 
          Gıda ve yem maddelerinin hasadından tüketimine kadar ortaya çıkacak sorunların 
çözülmesi, işleme, muhafaza, metot ve teknolojilerinin geliştirilmesi, kalite kriterleri ve analiz 
yöntemlerinin belirlenmesi konularında araştırmalar yapılacaktır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Gıda işletmelerinde yapılacak 
kontrol sayısı (Adet) 

6.285 4.000 4.250 4.400 4.700 5.000 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
          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 
Müdürlüklerinde görevli Kontrol Görevlisi ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir. 
          İlimizde 2012 yılında gıda işletmelerinde toplam 6.285 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 
2013 yılından itibaren risk bazlı denetime geçilip etkili denetim öne çıkarılacağından denetim 
sayısı 2013 yılında yeniden revize edilip, her yıl artarak devam edecektir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Yem işletmelerinde yapılacak 
kontrol sayısı (Adet) 

152 168 168 190 210 250 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
          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. İlimizde 
2012 yılında il genelinde bulunan 76 yem işletmesinde Bakanlığımızın yıllık yem kontrol planı 
dahilinde toplam 152 adet denetim gerçekleştirilmiştir.           
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Planlanan yem numunelerinin 
gerçekleşme oranı (%) 

100 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM GYŞM 

             
              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. İlimizde 2012 yılında 50 adet yem 
numunesi alımı planlanmış ve 51 adet numune alınmıştır. % 102 gerçekleşme sağlanmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Planlanan gıda numunelerinin 
gerçekleşme oranı (%) 

100 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM GYŞM 

             
              Gıda denetim ve kontrollerinde yıllık gıda kontrol planı ve İl Müdürlüğümüzce 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. 2012 yılında 58 adet gıda numunesi alımı planlanmış 
ve 58 adet numune alınmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 174 Alo Gıda Hattına yapılan 
başvuruların sonuçlandırma oranı 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
              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. 
              İlimizde 2012 yılında 174 Alo Gıda hattına 145 şikâyet kaydı yapılmış ve %100 
sonuçlandırma yapılmıştır. Konu ile ilgili 8 adet yasal işlem yapılmıştır.  
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Eğitim alan kontrol görevlisi 
sayısının toplam kontrol görevlisi 
sayısına oranı (%) 

25 40 45 50 60 80 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
              Gıda kontrol ve denetiminde görev alan personelin yıl içerisinde aldığı eğitim sayısı, 
yaptığı kontrol görevinin mevzuatı ve tekniği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirdiğini ifade 
ettiğinden standardize olmuş bir kontrol faaliyeti sağlayacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 5 
 

 

STRATEJİK ALAN 2 
Gıda Güvenilirliği 

 

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

STRATEJİK HEDEF 5 
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve 
standartlara uyumunu sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ 5 
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve 
standartlara uyumunu sağlamak. 

             
            Gıda güvenilirliğinin temini için her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan 
madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, 
pazarlanması ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın görev ve 
sorumluluk alanındadır. 
            Hammaddenin elde edildiği ilk aşamada iyi tarım uygulamaları (İTU), 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. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 STK işbirliğiyle gerçekleştirilen 
eğitim sayısı (Adet) 

2 3 4 6 8 10 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
          Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilecek olan eğitim sayısıdır. Söz konusu eğitimler gıda güvenilirliği konusunda 
farkındalığı artıracaktır. 
             İlimizde 2012 yılında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yürürlüğe giren mevzuatın 
aktarımı için toplam 2 toplantı düzenlenmiştir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Onaylı gıda işletmesi sayısı (Adet) - 2 4 4 4 4 

SORUMLU BİRİM GYŞM 

             
          Mevcut kayıtlara göre onaya tabi gıda işletmesinden 2012 yılı sonuna kadar onay alan 
işletme bulunmamaktadır. Gıda işletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 
kapsamında 2014 yılı sonuna kadar 4 adet gıda işletmesinin onay alması hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Onay ve kayıt belgesi 
kapsamındaki belgeli gıda ve yem 
işletmelerin toplam işletmeye 
oranı (%) 

16 80 99 100 100 100 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
          Mevcut kayıtlara göre onay ve kayıt belgesi kapsamındaki 3.246 adet gıda ve yem 
işletmesinden; 519 tanesi 2012 yılı sonuna, geriye kalan işletmelerin ise 2014 yılı sonuna kadar 
kayıt veya onay belgelerinin alması hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 6 
 

 

STRATEJİK ALAN 2 
Gıda Güvenilirliği 

 

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

STRATEJİK HEDEF 6 
Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 6 
Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. 
 

             
              Güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin 
toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir. Güvenilir gıda üretmek ve 
tüketiciye güvenilir gıdaları ulaştırmak kadar, tüketicilerin de gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl 
tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri amaçlanmaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 174 Alo Gıda Hattına yapılan 
başvuru sayısı (Adet) 

145 155 165 180 200 250 

SORUMLU BİRİM GYŞM, İGTHM 

             
          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 çıkarılmış ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak denetim ve 
izleme programlarının daha etkin olarak yapılması sağlanmıştır. 2009 yılı başında faaliyete 
geçen Alo Gıda Hattı'na yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.  
        İlimizde 2012 yılında 174 Alo Gıda hattına 145 başvuru yapılmıştır.  
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PERFORMANS HEDEFİ – 7 
 

 

STRATEJİK ALAN 3 
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 

 

STRATEJİK AMAÇ 3 
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 
koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

STRATEJİK HEDEF 7 
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele 
çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

PERFORMANS HEDEFİ 7 
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele 
çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 

             
           Bitki sağlığı uygulamaları kapsamında kalite ve kantite kayıplarının azaltılması, üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim tekniklerinin geliştirilerek 
uygulamaya aktarılmasıyla sürdürülebilir bir tarım sistemine sahip olunabilir.  
          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.  
          Bu amaçla kültür bitkilerinde sorun olan hastalık ve zararlı etmenlerle mücadele ve bitki 
sağlığı  konusunda ihtiyaç duyulan “Teknik Talimatların” hazırlanması ve uygulanması önem 
taşımaktadır. 
          Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak amacıyla sertifikalı tohum, fidan ve fidenin kullanılması ile üretim kayıplarının 
önüne geçilebilmekte, zirai mücadelenin daha kolay yürütülerek başarı oranının artırılması ve 
ürün yetiştirilecek alanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilmesi 
sağlanmaktadır.       
          Üretim aşamasında sertifikalı tohum, fidan ve fidede bitki sağlığı kontrollerinin yapılması 
zirai mücadeleden de amaçlanan üretimde verim ve kalite artışını gerçekleştirmekte ve tarımsal 
ekonominin gelişimine katkı sağlamaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Entegre mücadele yapılan alanın 
toplam üretim alanına oranı (%) 

0,03 0,04 0,5 2 4 7 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 2012 yılında 200 dekar alanda fındık entegre, 13 dekar 
alanda da örtü altı entegre mücadele çalışması yapılmıştır. 
            Fındık entegre mücadele toplam fındık alanının % 0,03’ü, örtü altı entegrede toplam örtü 
altı üretimin  % 11’ini oluşturmaktadır. 2013 yılından itibaren entegre mücadele yapılan ürün 
çeşidini artırmak hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Entegre mücadele yapılan ürün 
sayısı (Adet) 

2 2 3 4 5 6 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Entegre mücadele yapılan ürün sayısının artırılması ve çevreye duyarlı uygulamaların 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  
         İlimizde 2012 yılında 2 ürüne fındık ve örtü altında entegre mücadele çalışması yapılmıştır. 
             

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yapılan alan (Dekar) 

- - - 5 10 20 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Biyolojik mücadelenin artışı ile kullanılan pestisit miktarının azaltılması, doğru kullanımı ve 
pestisit kalıntısı olmayan üretim öngörülmektedir. Ülkemizde biyolojik ve biyoteknik mücadele 
2012 yılında örtü altında (hıyar, patlıcan, domates, kabak), turunçgillerde fındıkta ve buğdayda 
yapılmaktadır.  
          İlimizde biyolojik ve biyoteknik mücadele henüz yapılmamakta olup 2015 yılından itibaren 
önder çiftçilerin bahçelerinde biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılması hedeflenmektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Belgelendirilen fidan/fide üretim 
miktarı (Bin Adet) 

275 290 300 310 320 330 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
            Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak ülkemiz 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.          
           İlimizde 2012 yılında belgelendirilen fidan miktarı 275.000 adet dir.     
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PERFORMANS HEDEFİ – 8 
 

 

STRATEJİK ALAN 3 
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 

 

STRATEJİK AMAÇ 3 
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 
koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

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

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

             
            Bitki Koruma Ürünlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha etkili 
uygulanması için her yıl uygulama alet ve cihazları ile bunların hedef dışı organizmalara verdiği 
zararı önleme amacıyla yeni metotların geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
          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 teknikleri 
ve politikalarını geliştirerek sektörle işbirliği içerisinde uygulamayı hedeflemektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

10 10 12 15 17 20 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Aralık 2012 sonu itibariyle piyasada bulunan 2.300 civarında ruhsatlı bitki koruma 
ürününün ruhsatına esas özelliklerinde sapma olup olmadığının tespiti ve bitki koruma 
ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve 
denetimleri yapılacaktır.  
         İlimizde 2012 yılında Denetlenen Bitki Koruma Ürünleri sayısının piyasada bulunan Bitki 
Koruma Ürünleri sayısına oranı %10 dur. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

94 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi 
ve toptancı) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2012 yılı sonu 
itibariyle, İlimizde 33 adet bayi bulunmaktadır. 
          İlimizde 2012 yılında denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri 
sayısına oranı % 94 dür. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

97 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
         Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış 
yerlerinin (bayi) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2012 yılı sonu 
itibariyle,İlimizde 31 adet satış yeri bulunmaktadır. 
         İlimizde 2012 yılında denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının, toplam 
bayi sayısına oranı % 97 dır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Bitki koruma ürünü uygulama 
yetkisine sahip çiftçi sayısının 
ÇKS’ye kayıtlı toplam çiftçi 
sayısına oranı (%) 

13 14 15 17 20 25 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
         Zirai mücadele uygulaması yapanların içerisinde eğitimli olup ve bu kapsamda belge alan 
çiftçi sayısının artırılması hedeflenmektedir.  
         İlimizde 2012 yılı sonu itibariyle bitki koruma ürünü uygulama yetkisine sahip kişi sayısı 
3.576 olup, bu oran ÇKS’ ye kayıtlı toplam çiftçi sayısının % 13’ü dür. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 9 
 

 

STRATEJİK ALAN 3 
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 

 

STRATEJİK AMAÇ 3 
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 
koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

STRATEJİK HEDEF 9 
Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 9 
Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini 
geliştirmek. 
 

             
          Uluslararası ticarette bitki sağlığı yönünden güvenli sınır geçişlerinin yapılabilmesi, 
ticaretin geliştirilmesi noktasında bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek 
önem arz etmektedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaşımı ve uluslararası ticarete konu 
olması bitki hastalık ve zararlıların yayılması riskini artıran önemli bir faktördür. 
          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. 
          Ülkemizdeki karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı 
metotlardan elde edilmesi muhtemel, farklı sonuçların önlenmesi ve uluslararası geçerliliği olan 
metotların kullanılmasına yönelik standardizasyonunun yapılması gerekmektedir. 
         Böylece ülkemizde analizler sonucunda farklı neticelerin alınması önlenecek ve elde edilen 
sonuçların uluslararası geçerliliği olacaktır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Özel sürvey çalışması yapılan 
karantinaya tabi organizma sayısı 
(Adet) 

10 2 3 3 4 5 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM 

             
          Bitkilerin yetiştirme döneminde bitki sağlığı açısından riskli karantinaya tabii 27 ayrı 
organizmayla ilgili teknik talimatlar hazırlanmıştır. Olup 
          İlimizde 2012 yılında 10 ayrı organizmayla ilgili özel sürvey çalışmaları yapılmıştır. Bazı 
özel sürveylerde hastalık etmenine rastlanmadığından 2013 yılından itibaren özel sürvey sayısı 
Bakanlığımız tarafından 2’ye düşürülmüştür. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 10 
 

 

STRATEJİK ALAN 3 
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 

 

STRATEJİK AMAÇ 4 
Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, 
hayvan refahını sağlamak. 

STRATEJİK HEDEF 10 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini 
geliştirmek. 

PERFORMANS HEDEFİ 10 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini 
geliştirmek. 

             
           Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirerek verimliliği artırmak, 
hayvan sağlığını korumak, hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz karakterdeki 
hastalıkları kontrol altına almak ve güvenilir hayvansal gıda üretimini sağlamak hedeflenmiştir. 
         Bu çerçevede Bakanlığımızca 2023 yılına kadar "Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığır-Koyun ve 
Keçi Bruselloz hastalıklarının ülkemizden yok edilerek, hayvan sağlığının güvence altına 
alınması, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvan ve hayvansal ürün ticaretine 
engel olan hastalıkların yok edilerek Ülkemizin ihracat üssü haline getirilmesi" hedeflenmiştir. 
         Bunun yanında hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir mücadelenin sağlanabilmesi 
hedefine yönelik olarak hastalıkların yaygınlıklarının belirlenmesi, teşhis metotlarının 
geliştirilmesi, hayvan aşıları, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün 
elde etme ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Hastalıktan ari işletme sayısı 
(Adet) 

- - - - 1 2 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan sığır tüberkülozu ve sığır brusellası 
hastalıklarından ari işletmeleri kapsamaktadır. 2003 yılında ilk kez Trakya' da beş il genelinde 
başlatılan uygulama 2011 yılında ülkemiz geneline çıkartılmıştır. Sığır tüberkülozu ve sığır 
brusellası hastalıkları kontrol edilerek güvenilir süt ve süt ürünleri üretilmekte ve tüm halkımızı 
etkileyen güvenilir gıda arzı gerçekleştirilmektedir.  
            İlimizde 2012 yılı sonu itibariyle hastalıktan ari işletme bulunmamaktadır. 2016 yılından 
itibaren İlimizde de hastalıktan ari işletmelerin bulunması hedeflenmektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Ruhsatlı mezbahalarda kesilen 
hayvan sayısı (Baş) 

6.337 8.000 8.500 9.000 10.000 11.000 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan hastalıkların önüne geçmek, kaçak 
kesimlerin azaltılması ve kayıtlılığın artırılması amacıyla hayvanların ruhsatlı mezbahalarda 
kesilmesi hedeflenmektedir.  
          İlimizde 2012 yılında mezbahalarda kesilen hayvan sayısı 6.337 baş tır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Programlı hayvan sağlık taraması 
gerçekleşme oranı (%) 

100 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          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. 
          İlimizde 2012 yılında 46.131.869 sağlık taraması planlanmış ve gerçekleşme oranı % 100 
olmuştur. Kanatlı hayvan sevklerindeki öngörülemeyen artışa bağlı olarak sağlık taramalarına 
belirlenen hedefler aşılmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

98 98 99 100 100 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Koyun ve keçi varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi 
hedeflenmektedir.  
          İlimizde 2012 yılında 10.543 baş küçükbaş hayvan küpelenmiş olup, toplam küçükbaş 
hayvan sayısı içerisindeki küpeli hayvan oranı % 98 olmuştur. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

94 97 99 99 100 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Büyükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin 
izlenmesi hedeflenmektedir. Tüm yeni doğan hayvanlar 20 gün içerisinde küpelenmektedir. 
          İlimizde 2012 yılında yeni küpelenen büyükbaş hayvan sayısı 32.575 olup, toplam 
büyükbaş hayvan sayısı içerisindeki toplam küpeli hayvan oranı % 94 olmuştur. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Programlı büyükbaş şap aşılaması 
gerçekleşme oranı (%) 

77 98 98 99 99 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

             
          Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli bir 
hastalık olması nedeniyle tüm üretici ve tüketiciler etkilenmektedir. Hayvan hastalıkları 
mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. 
          Hedef, aşılama programına alınan büyükbaş hayvanların % 85’inin hastalığa karşı 
aşılanarak hastalığın kontrol altına alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET veteriner Bilgi 
Sisteminden alınmaktadır. 
İlimizde 2012 yılında büyükbaş sonbahar şap aşılama programı 51.700 olmasına rağmen 
Bakanlık tarafından 40.000 doz aşı gönderilmesi sebebi ile program % 77 oranında 
gerçekleşmiş olup, 39.772 şap aşılaması yapılmıştır. İlkbahar döneminde programlı şap 
aşılaması yapılmamıştır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

5 7 8 8 9 10 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

  
         Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmaları sağlanacaktır. 
2012 yılında piyasada toplam 1.000 adet ruhsatlı veteriner tıbbı ürün bulunmaktadır. 
        İlimizde 2012 yılında denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner 
ilaçları sayısına oranı % 5 olmuştur. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Epidemiyolojisi tespit edilen 
hastalık sayısı (Adet) 

3 3 3 3 3 3 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

  
         Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini belirlemek, geliştirmek ve 
hastalıklarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla hastalıkların epidemiyolojisinin tespiti 
konularında araştırmalar yapılacaktır.  
          İlimizde 2012 yılında tespit edilen hastalık sayısı 3 adettir. (Brucella ve Şap ve Tuberkülöz 
dur.) 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Programlı kedi - köpek kuduz 
aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

93 95 99 99 100 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

  
         Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, 
aşılama programına alınan kedi-köpeklerin % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak halk sağlığı için 
önemli bir tehdit olan kuduz hastalığının kontrol altına alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler 
TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.  
         İlimizde 2012 yılında 7.697 kuduz aşısı yapılmıştır. Program sayısı 8.280 olup, 
gerçekleşme oranı %  93 dür. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 Programlı küçükbaş brucella 
aşılaması gerçekleşme oranı 
(%) 

75 92 95 97 99 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

  
         2012 yılından itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya 
geçilmiştir. Küçükbaş hayvanlarda 6 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü 
prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir. 
         Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan Brucella hastalığının yok 
edilmesi için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacaktır. 
        Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.  
İlimizde 2012 yılında Program 9.610 olmasına rağmen Bakanlık tarafından 6.500 aşı gönderilmiş 
ve 4.851 brucella aşısı uygulanmış ve gerçekleşme oranı % 75 olmuştur. 
 



STRATEJİ BELGESİ 
 
 
 

74      DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11 Programlı büyükbaş brucella 
aşılaması gerçekleşme oranı (%) 

90 95 98 99 99 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

  
         Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. 2012 
yılından itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya 
geçilmiştir. 
          Büyükbaş hayvanlarda 10 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü 
prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok 
önemli bir zoonoz olan Brucella hastalığının yok edilmesi için büyükbaş hayvanlarda test ve 
kesim metodu uygulanacaktır. 
         Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.  
         İlimizde 2012 yılında 19.921 Brucella aşısı uygulanmış ve gerçekleşme oranı % 90 
olmuştur. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 11 
 

 

STRATEJİK ALAN 3 
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı 

 

STRATEJİK AMAÇ 4 
Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, 
hayvan refahını sağlamak. 

STRATEJİK HEDEF 11 
Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri 
oluşturmak. 

PERFORMANS HEDEFİ 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 da yaşam alanları uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir. 
Çiftlik hayvanlarının gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine yada yaralanmalarına neden olacak 
koşulların önlenmesi için gerekli hükümler uygulanacaktır. Ülkemizde hayvan refahına uygun 
nakil araç sürücülerinin ve nakliyeye eşlik eden bakıcıların eğitimi ve sertifikalandırılması ile 
onay verilmiş nakil araçlarının elektronik veritabanına kaydı yapılacaktır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Hayvan refahı konusunda 
planlanan eğitim programının 
gerçekleşme oranı (%) 

- 100 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

 
          Hayvan refahı ile ilgili personel, celep, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi 
hedeflenmektedir. Çiftlik hayvanlarının refahı ve nakillerinde hayvan refahı konusunda 2013 yılı 
içerisinde eğiticilerin eğitimi kapsamında İlimizde nakliyeci, nakil aracı sürücüsü ve hayvan 
nakline eşlik edecek hayvan bakıcılarının eğitilmesi planlanmıştır 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Onay belgeli hayvan nakil araç 
sayısı (Adet) 

- - - - 1 2 

SORUMLU BİRİM HSYSÜŞM, İGTHM 

 
          Hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile yapılacaktır. 
Nakil araçları için İl Müdürlükleri tarafından onay belgesi verilecektir. 31.12.2013 tarihinden 
sonra ilgili belgelere sahip olmayan, onay belgesi bulunmayan nakil araçlarının hayvan nakli 
yapmasına müsaade edilmeyecektir. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 12 
 

 

STRATEJİK ALAN 4 
Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma 

 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal 
kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini 
artırmak. 

STRATEJİK HEDEF 12 
Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 12 
Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
 

             
            Çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda yaşam düzeyinin yükseltilmesi, 
modern sulama sistemlerinin geliştirilmesi ile tarımsal üretim miktarının ve kalitesinin artırılması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda 
belirli bir kapasitenin oluşturulması, arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım 
sürecinde toprakların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak 
kayıplarının önlenmesi hedeflenmektedir. 
            Bu amaçla arazi kullanım planları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri, Tarım 
Bilgi Sisteminin kurulması gerçekleştirilecektir. 
          Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilen yörelerde, ekonomik üretime imkân 
vermeyecek şekilde parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve imkânlar ölçüsünde 
genişletilmesi suretiyle toplulaştırılmasını yapmak ve tarım arazisinin parçalanmasını ve 
küçülmesini önlemek, toprağın verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim 
alandan azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, 
değerlendirilmesini ve istihdam imkânlarının artırılmasını, yeterli toprağı bulunmayan ve 
topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için Devletin mülkiyetinde bulunan 
topraklarla topraklandırılmaları sağlanacaktır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Modern sulama sistemi kurulan 
alan (Dekar) 

- - 2 5 10 20 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

 
          Kamu tarafından geçmiş yıllarda yapılan sulama tesisleri modern basınçlı sulamaya 
(yağmurlama-damla sulama) dönüştürülerek suyun verimli kullanılması sağlanacak, yarım 
kalmış tesisler tamamlanacak, eskimiş tesisler rehabilite edilecektir. Ayrıca bireysel olarak 
yapılacak modern sulama sistemleri desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. 
         İlimizde 2012 yılında modern sulama sistemi kurulan alan bulunmamaktadır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Detaylı Toprak etüdü yapılan alan 
(Hektar) 

204 258 275 300 325 350 

SORUMLU BİRİM TAADŞM 

 
          Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması 
ve potansiyel yararlanma imkânlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı 
altyapısı oluşturmak hedeflenmektedir. 
          Bu kapsamda Tarım Reformu Uygulama Bölgelerinde yürütülen toplulaştırma, dağıtım, 
kamulaştırma, arazi kullanım planlaması, Arazi Islahı 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.  
          5403 sayılı kanun kapsamında tarım dışı amaçlı kullanım izinleri için 2012 yılında 204 ha 
alanda etüt yapılmıştır. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 13 
 

 
 

STRATEJİK ALAN 4 
Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma 

 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal 
kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini 
artırmak. 

STRATEJİK HEDEF 13 
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ 13 
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını sağlamak. 

             
            Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla 
kooperatif projeleri hayata geçirilecek, kooperatiflerce üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımı 
yapılacaktır. 
          Hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli 
büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak ürünlerin sağlıklı ve yeteri 
miktarda üretimlerinin sağlanması, daha iyi yetiştirme koşullarında kârlı bir işletmecilik sonucu 
üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi, üretimin ve tüketimin yeterli hale getirilmesi 
hedeflenmiştir. 
         Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stoklar ve fiyatlarla ilgili kaliteli veri temin edilerek tarımsal 
pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin ilgililere zamanında rapor edilmesi suretiyle gerçekçi 
tarımsal pazarlama stratejileri ve politikalarının belirlenmesi sağlanacaktır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Rehabilite edilen ve kurulan 
kooperatif işletme sayısı (Adet) 

- - - 1 1 1 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

 
          Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması hedeflenerek 
kooperatif projeleri hayata geçirilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatiflere düşük faizli kredi 
verilerek rehabilite edilen ve yeni kurulan hayvancılık dışındaki işletme sayısıdır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Pazarlama bilgi sistemine 
hazırlanan ürün rapor sayısı 
(Adet) 

- - 8 10 12 15 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

 
          Pazar bilgilerinin analiz ve tahminleri, kısmı rapor araştırmaları, ürün gruplar, yapısal 
sorunların belirlenmesi ile tarımsal sanayi gibi bileşenlere dönük ürün raporları hazırlanacaktır. 
Hazırlanan ürün raporları, pazarlama bilgi sisteminin işlevselliğine katkı sağlayacaktır.  
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 İl Müdürlüğümüzce denetlenen 
kooperatif sayısının toplam 
kooperatif sayısına oranı (%) 

14 15 17 20 25 30 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM 

 
          Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla 
kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu amaçla üyelerin ile yönetim ve 
denetim kurullarındaki üyelerin kooperatif işleyişi hakkındaki bilgilerinin artırılması ve 
denetlenmek suretiyle mevzuat dışı uygulamalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 
         İlimizde 1163 sayılı kooperatif kanunu kapsamında toplam 90 adet kooperatif bulunmakta 
olup,  2012 yılında 13 kooperatifin denetimi gerçekleştirilmiş ve denetim oranı % 14 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 14 
 

 

STRATEJİK ALAN 4 
Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma 

 

STRATEJİK AMAÇ 5 
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal 
kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini 
artırmak. 

STRATEJİK HEDEF 14 
Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal 
kalkınmayı sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ 14 
Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal 
kalkınmayı sağlamak. 

             
            Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım 
işletmelerinin durumları analiz edilerek istihdam fırsatları oluşturan rekabetçi bir üretim sistemine 
dönüştürülmesi, kırsal ve kentsel alanlardaki sosyo-ekonomik gelişim farklılıklarının ortadan 
kaldırılması ve böylelikle refahın arttırılması hedeflenmektedir. 
           Bu kapsamda kırsal alanlarda yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlanacak, iş ve 
yaşam koşulları yöresinde geliştirilebilir ve sürdürülebilir kılınacak, yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesiyle kendi kalkınmalarını sağlayan aktif ve üretken çiftçiler ön plana çıkarılacaktır. 
          Üretimde kullanılan teknolojilerin verim ve kaliteyi artırmaya ve iş gücünü azaltmaya 
yönelik geliştirilmesi, yerinde bilgi ve teknolojiye erişim sağlanması yanında güvenli ve kayıtlı bir 
üretim için danışmanlık hizmeti verilmesi, eğitim ve öğretim yolu ile benimsetilmesi 
hedeflenmektedir. 
         El sanatlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile kırsal alanda yaşayan insanların gelir 
temin etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Örgütlü çiftçiler tarafından 
kurulan hayvancılık işletme sayısı 
(Adet) 

1 - - 1 1 1 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

 
          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. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

- 300 - - 300 300 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

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



STRATEJİ BELGESİ 
 

DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  81 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

3 2 3 4 5 7 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

 
          Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında 
hibe desteği verilen ve tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ünitelerini 
içeren; yeni tesislerin kurulması, yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut olan tesislerin 
teknolojisinin yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik tarıma dayalı küçük ve orta 
ölçekli sanayi işletmelerinin sayısını ifade eder. 
          İlimizde 2012 yılında 3 işletmeye ekonomik yatırım sağlanmıştır. Bakanlığımızca “ Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ne” devam edildiği takdirde; İlimize ayrılan ödenekler 
çerçevesinde tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerimiz desteklenecektir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Üreticiye kazandırılan yeni makine 
ekipman sayısı (Adet) 

210 400 500 650 800 1.000 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

 
          Kırsalda üretim kalitesinin yükseltilmesi, maliyetlerin azaltılması için uygun makine 
ekipman kullanımı önemlidir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 
kapsamında desteklenen makine ekipman sayısını ifade etmektedir. 
          KKYDP kapsamında yapılacak destekler program yıllarına göre değişiklik arz etmektedir. 
2012 yıllarındaki azalma yatırım desteklerinin ekonomik yatırımlara ayrılması sebebiyledir. 
           İlimize 2012 yılında 210 adet makine ekipman kazandırılmıştır. Bakanlığımızca “ Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ ne” devam edildiği takdirde; İlimize ayrılan ödenekler 
çerçevesinde çiftçilerimiz desteklenecektir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 İmar Planı yapılan köy sayısı 
(Adet) 

4 4 6 10 15 25 

SORUMLU BİRİM TAADŞM 

 
         Köy imar planları kapsamında programa alınan köylerde köy gelişme alanları tespit 
edilerek alt yapı hizmetleri ile birlikte iyileştirilmektedir. Sağlıklı ve yaşanabilir köyler 
oluşturulması için altyapı hizmetleri ile birlikte yapılan köy imar planlarını ifade etmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Düzenlenen çiftçi kursu sayısı 
(Kişi) 

10 10 11 13 15 18 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, 
KTVŞM, İGTHM 

 
          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. 
          İlimizde 2012 yılından itibaren sadece sertifika verilen eğitimler dikkate alınmıştır.2012 
yılında İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile fındık yetiştiriciliği, arıcılık, gübreleme, bitki 
zararlıları ile mücadele ve ana arı yetiştiriciliği olmak üzere toplam 10 kurs düzenlenmiştir. 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 Eğitilen sertifikalandırılan ve 
yetkilendirilen yararlanıcı sayısı 
(Kişi) 

221 220 230 250 270 300 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

 
          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.  
         İlimizde 2012 yılından itibaren sadece sertifika verilen eğitimler dikkate alınmıştır. 2012 
yılında İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 10 adet kurs düzenlenmiş ve kurs sonunda 
221 kişiye sertifika verilmiştir. 
          Sertifikalı eğitimler Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Müdürlüğümüz tarafından yapılan 
protokoller, çiftçi talepleri ve ödenekler doğrultusunda yapılmaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Tarımsal danışmanlık hizmeti alan 
işletme sayısı (Adet) 

250 275 300 350 400 500 

SORUMLU BİRİM KTVŞM, İGTHM 

  
         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. Danışmanlık hizmeti 
alan işletmelere Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Tebliği kapsamında her yıl destek 
verilmektedir. 
          İlimizde 2012 yılında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri desteklemeleri ile 250 
işletme danışmalık hizmeti almıştır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği 
vb. kaynaklardan desteklenmeye 
hak kazanan proje sayısı (Adet) 

2 3 4 5 6 7 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, GYŞM, TAADŞM, KKÖŞM, 
KTVŞM, İGTHM 

  
            Proje kapasitesinin geliştirilmesi ve tarımsal konularda çiftçilerin kapasiteleri ve gelir 
düzeylerini artırmak için Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan proje yapılması 
hedeflenmektedir. 
          İlimizde 2012 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kaynağından 2 Proje 
desteklenmeye hak kazanmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Sistemine alınan işletme sayısı 
(Adet) 

- - 37 37 50 50 

SORUMLU BİRİM KTVŞM 

  
         Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sisteminin yaygınlaştırılması, mevcut işletmeler 
içerisinde veri kaynağı olarak belirlenen işletmelerin sisteme girilmesi, sistemden elde edilecek 
sonuçların tarım işletmelerinin gelir gider projeksiyonlarını yansıtması açısından önem 
taşımaktadır. 
         İlimiz Bakanlığımız tarafından 2014 yılında uygulama yapılacak olan iller arasına dahil 
edilecektir. Çalışmalara 2014 yılından itibaren başlanacaktır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11 Desteklenen ahır / ağıl sayısı 
(Adet) 

- - - 2 3 4 

SORUMLU BİRİM KKÖŞM, İGTHM 

  
         Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında 
gerçekleştirilecek koyun-keçi ve manda için ahır/ağıl tesislerinin sayısını ifade eder.  
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PERFORMANS HEDEFİ – 15 
 

 

STRATEJİK ALAN 5 
Kurumsal Kapasite 

 

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

STRATEJİK HEDEF 15 
Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin 
hale getirmek.  

PERFORMANS HEDEFİ 15 
Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin 
hale getirmek. 

             
            Amaç ve hedeflere ulaşma yönünde yönetim süreçlerinin etkinliğini, işlerin mevzuata 
uygunluğunu, varlıkların korunması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak 
hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmada politikaların etki analizleri doğrultusunda geliştirilmesi, iç 
kontrol sistemi ve denetimin etkin yürütülmesi, hukuka uygunluk, kamu yararı ve hizmet gereği 
değerlendirme ve tespitlerinin yapılması temel unsurlardır. 
          Bakanlığımız hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırmak, uzman personelin bilgi, görgü ve 
becerilerinin artırılması, gelişen teknik ve teknolojik şartlara uyumun sağlanması, performansın 
artırılması, moral ve motivasyonun yükseltilmesi, temsil ettiği ortamlarda bilgi ve donanım 
açısından güçlü olabilmeleri hedeflenmektedir. 
 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Çalışan başına düşen ortalama 
eğitim süresi (Gün) 

1 2 3 4 5 6 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

  
         Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artırmak için hizmet içi eğitim programları 
düzenleyerek, personel başına düşen ortalama eğitim süresinin artırılması hedeflenmektedir. 
         Yıl içerisinde yapılan toplam hizmet içi eğitimlerde, eğitime katılan personelin almış olduğu 
toplam eğitim gün sayısının İl Müdürlüğünün toplam personel sayısına oranı ile elde edilmiştir 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 İç Kontrol Sistemini tamamlama 
oranı (%) 

50 80 85 90 95 100 

SORUMLU BİRİM İMİŞM, BÜBSŞM, HSYSÜŞM, GYŞM, TAADŞM, 
KKÖŞM, KTVŞM, İGTHM 

  
          Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve 
uygulanması sağlanacak ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanılacaktır. 
          Bakanlık, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda, bir pilot birim 
seçilerek Kamu İç Kontrol Standartlarının oluşturulması tamamlanmıştır. 
          Pilot birimde oluşturulan sistemin tüm Bakanlık bünyesine yayılmasında, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı tarafından danışmanlık ve teknik destek görevi yürütülmekte olup, 
birimlerin altı ayda Eylem Planlarında yazılı 79 genel şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine 
bakılarak kurulumu tamamlama yüzdeleri tespit edilmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Hizmet içi eğitim verilen personel 
sayısı (kişi) 

51 55 60 70 80 90 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

  
          Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve 
verilen hizmetin Uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak amacıyla, Hizmet içi Eğitim 
Merkezleri tarafından yapılan eğitimler sonucunda sertifika veya katılım belgesi alan personel 
sayısını ifade eder. 
         Eğitime alınacak personel sayısı Eğitim Merkezlerince belirlenmektedir.  
         İlimizde 2012 yılında 51 kişi Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde eğitim almıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına 
katılacak personel sayısı (kişi) 

- 1 1 1 1 1 

SORUMLU BİRİM HB 

  
          Bakanlığımız avukatlarının ve yöneticilerinin katılımı ile Bakanlığımız hukuk hizmetlerinin 
yürütülmesi ve mevzuat hazırlama usul ve esasları konularında çalıştay yapılacaktır. 
          Bakanlığımızın uygulamaları doğrultusunda planlanan çalıştaylara talep doğrultusunda 
avukat ve yönetici gönderilecektir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 Norm kadroya tabi personelin tüm 
personele oranı (%) 

38 39 40 42 45 50 

SORUMLU BİRİM İMİŞM 

  
          Norm kadro sayesinde hangi iş için hangi unvanda hangi birimde kaç personele ihtiyaç 
olduğu yönünde çalışmalar bitirilmiştir. 
          Bu itibarla yıllar içinde norm kadroya tabi personelin arttırılması düşünülerek personel 
hare ketlerinin birimler arasında dengeli dağılımının sağlanması planlanmaktadır. 
         İlimizin norm kadrosu dikkate alınarak işçi hariç tüm personellerin üzerinden norm kadroya 
tabi personelin tüm personele oranı hesaplanmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Düzenlenen sosyal ve kültürel 
aktivite sayısı (Adet) 

1 2 3 5 7 10 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

  
          Mevsimlere göre düzenlenecek farklı etkinlik ve aktivitelerle personel memnuniyetinin ve 
motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir. 
          Bu doğrultuda İl Müdürlüğümüz tarafından masa tenisi turnuvası, halı saha turnuvası, 
basketbol turnuvası ve fotoğraf sergisi, piknik, gezi gibi sosyal faaliyetler organize edilmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 Sosyal ve kültürel aktivitelere 
katılan personel sayısı (Kişi) 

60 80 100 115 130 150 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

  
          Talep ve öneriler doğrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü 
iletişim kanalı kullanılarak katılımın yüksek olması sağlanacaktır. 
            2012 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı 60 olup 
diğer yıllar için bu sayının artırılması hedeflenmektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Harcanan ödeneğin toplam 
bütçeye oranı (%) 

99 99 100 100 100 100 

SORUMLU BİRİM İMİŞM, İGTHM 

  
          Birimlerin talep ettikleri ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları ölçülecektir. Gelen 
ödeneklerin tamamı kullanılmaktadır 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 İnsan kaynakları hizmetlerinden 
yararlanan personelin 
memnuniyet oranı (%) 

65 70 80 87 92 97 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

  
          Anket çalışmaları yapılarak, sunulan hizmetlerden personelin memnuniyeti ölçülecek ve 
memnuniyetin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 16 
 

 

STRATEJİK ALAN 5 
Kurumsal Kapasite 

 

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

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

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

             
           Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal 
imkânları iyileştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda iş akış süreçlerini tanımlamak, basitleştirmek ve 
hızlandırmak hedeflenmiştir. 
           Faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi ile kontrollerin daha kolay ve çabuk yapılmasını 
sağlamak amaçlanmıştır. 
           Bakanlığımız çalışanlarının günümüz teknolojisi gereksinimi olan bilgi işlem 
teknolojilerine adaptasyonunu sağlamak ve Bakanlık bünyesinde bulunan veritabanlarının 
güvenliğini sağlayarak daha etkin bir konuma gelmesini temin etmek için çalışmalar 
yürütülecektir. 
           Hizmet alan ve hizmet verenlerin çalışma ortamları açısından memnuniyetini arttırmak 
amacıyla fiziki altyapıyı geliştirmek ve sosyal imkânları iyileştirmek hedeflenmektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Yapılan video konferans sayısı 
(Adet) 

- - 2 6 12 18 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM  

  
         Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim, eğitim, konferans gibi etkinlikler video 
konferans üzerinden yapılabilecektir. Yıllık yapılan video konferans sayısını ifade eder. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Elektronik ortama aktarılan basılı 
yayın sayısı (Adet) 

- 5 7 10 15 20 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
          Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili toplumun bilgilendirilmesinde doğru bilginin elektronik 
ortamda kolay ulaşılabilir olması amaçlanmıştır. Elektronik ortama aktarılan ve hizmete sunulan; 
liflet, rapor, plan, bülten, dergi ve kitap sayısını ifade eder. Bu yayınlara Bakanlık internet 
sitelerinden ulaşılmaktadır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Elektronik ortamda yürütülen ve 
izlenen faaliyet sayısı (Adet) 

19 19 19 20 21 22 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM 

  
          Faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesi ile hizmetten yararlananlara 
kolaylık sağlanacaktır. 
          Su ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS), Türk Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), Koyun Keçi 
Kayıt Sistemi (KKKS), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Mera Bilgi Sistemini Geliştirme Projesi (Mer-
Bis-Gep), Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), Alo Gıda Bilgi sis temi, Gıda ve Yem Denetim 
Sistemi, BİMER, Arı Kayıt Sistemi (AKS), E-Islah, İstatistik Veri Ağı (İVA), İstatistik Bilgi Sistemi 
(İBS), İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS), SGB, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Tarımsal 
Karar Destek Sistemi (TKDS), Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS), olmak üzere toplam ilimizde 
aktif olarak 19 sistem ile hizmetler yürütülmekte ve izlenmektedir. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Bakım ve onarımı yapılan hizmet 
binası sayısı (Adet) 

1 2 2 2 2 2 

SORUMLU BİRİM İMİŞM, İGTHM 

  
          Hizmet binalarının ve lojmanların kalite standardının yükseltilerek çalışma ortamlarının 
iyileştirilmesi için bakım, onarım ve gelişen teknik şartlara bağlı olarak modernize edilmesi 
hedeflenmektedir. 
        Müdürlüğümüze ait 2 hizmet binası ve 1 lojman bulunmaktadır. 
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PERFORMANS HEDEFİ – 17 
 

 

STRATEJİK ALAN 5 
Kurumsal Kapasite 

 

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

STRATEJİK HEDEF 17 
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 17 
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü 
artırmak. 
 

             
         Bakanlığımız politikalarının, faaliyetlerinin ve sunduğu hizmetlerin kamuoyuna güncel 
olarak ulaşımını sağlamak, toplumun bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, üreticilerin yeni 
teknolojileri öğrenmesi ve benimsemesini sağlayarak refah seviyesinin yükselmesine katkıda 
bulunmak, tarımsal zenginliğimizi tanıtmak ve bilinirliğini artırmak, geçmişten günümüze tarım 
kültürünü yansıtmak, tarım teknolojilerindeki zamana bağlı gelişmeleri görerek geleceğe yönelik 
hedefler ortaya konulması amaçlanmıştır. 
          Uluslararası kurum/kuruluşlarla gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağlanarak ulusal 
ve uluslararası düzeyde Bakanlığımızın imajı ve görünürlüğünün artırılmasının, ülkemizin 
bölgesinde lider dünyada küresel aktör haline gelmesine olumlu katkıları bulunmaktadır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

8 8 9 10 12 15 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
          Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları olan tarımsal 
üretimle ilgili toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve 
fuarları ifade eder.           
         İlimizde 2012 yılında 8 adet etkinlik yapılmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Düzenlenen fuarlara katılım sayısı 
(Adet) 

1 1 1 2 3 4 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
          Müdürlük personeli ve çiftçilerimizin bilgi, görgü ve yeni teknolojileri tanıma ve çiftçi devlet 
kaynaşmasını sağlamak amacıyla her yıl fuar gezileri düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
          İlimizde 2012 yılında 1 adet fuar gezisi düzenlenmiştir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Müdürlüğümüzün medyada yer 
alma sıklığı (Adet) 

108 110 115 120 130 140 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
          Bir yıl içinde Müdürlüğümüzün hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. 
Müdürlüğümüzün hizmetleri medya vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacaktır.  
         2012 yılında İl Müdürlüğümüze ait 108 değişik haber medyada yer almıştır.  
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi) 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

SORUMLU BİRİM KTVŞM 

  
          Müdürlüğümüz Web sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli 
güncellenerek ziyaretçi sayısı artırılacaktır.  
        2012 yılında İl Müdürlüğümüz WEB sitesini 15.000 kişi ziyaret etmiştir.  

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5 Bakanlığımız tarım bülteninde İl 
Müdürlüğümüzün haberlerinin 
yayınlanma sayısı (Adet) 

8 9 10 11 12 12 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
          Bakanlığımızın aylık yayın organı olan Tarım Bülteninde İl Müdürlüğümüze ait yayınlanan 
haber sayısını ifade eder.  
         2012 yılında Tarım Bülteninde İl Müdürlüğümüze ait 8 adet haber yayınlanmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Bakanlığımız Web Tarım TV’de İl 
Müdürlüğümüzün haberlerinin 
yayınlanma sayısı (Adet) 

4 4 5 7 9 12 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
          İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüze ait yayınlanan haber 
sayısını ifade eder.  
         2012 yılında Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüze ait 4 adet haber yayınlanmıştır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 Müdürlüğümüz Web sitesinde 
yayınlanan haber ve duyuru sayısı 
(Adet) 

108 110 115 120 130 140 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
           Hedef kitlemiz olan çiftçilerimiz, sivil toplum örgütleri (STK), gıda işyerleri, tarımsal sanayi 
tesislerinin tarımsal konularda bilgilenmesini ve yapılacak haber ve duyurulardan istifade 
ederek, gelecek ile olan projeksiyonlarını çizmelerine yardımcı olmak, gerekli uyarıları yapmak 
ve bu amaçla tarımsal bilinç düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir.  
           2012 yılında İl Müdürlüğümüz Web sitesi aracılığı ile 108 haber ve duyuru yapılmıştır. 
 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Dağıtımı yapılan basılı materyal 
sayısı (Adet) 

10.470 11.625 11.750 12.000 12.500 13.000 

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, HSYSÜŞM, TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İGTHM 

  
           Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çiftçi Eğitim Seti, dergi, 
kitap, liflet ve broşürler, projeler kapsamında veya sponsorlar aracılığı ile basılarak 
dağıtılmaktadır. 
            Bu basılı materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve doğru 
teknolojileri benimsemesi amaçlanmaktadır.  
            İlimizde 2012 yılında 10.470 adet basılı materyal dağıtılmıştır. 
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STRATEJİK HEDEF SORUMLU BİRİM İLİŞKİSİ  

Stratejik Alanlar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Sorumlu Birimler 

  
 
 
 
  Tarımsal Üretim ve   
  Arz Güvenliği 

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

 
Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

BÜBSŞM, HSYSÜŞM, 
TAADŞM, İGTHM 

 

 

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

BÜBSŞM, HSYSÜŞM, 
TAADŞM, İGTHM 

 

 
Tarım ürünlerine erişilebilirliği 
ve gıda güvenliğini sağlamak. 

TAADŞM, BÜBSŞM, 
HSYSÜŞM, KTVŞM, İGTHM 

 

  
 
 
 
  Gıda Güvenilirliği 

 Üretimden tüketime kadar,  
 uluslar arası standartlara    
 uygun gıda güvenilirliğini   
 sağlamak.  

 
Gıda ve yem kontrol 
hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak. 

GYŞM, İGTHM  

 

Gıda ve yem işletmelerinin 
altyapılarını güçlendirmek ve  
standartlara uyumunu 
sağlamak. 

GYŞM, İGTHM  

 
Güvenilir gıda konusunda 
toplumda duyarlılığı artırmak. 

GYŞM, İGTHM  

  
 
 
 
 
 
 
 
  Bitki Sağlığı,  
  Hayvan Sağlığı ve  
  Refahı 

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

 

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

BÜBSŞM, İGTHM  

 

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

BÜBSŞM, İGTHM  

 
Bitkisel üretimde iç ve dış 
karantina hizmetlerini 
geliştirmek. 

BÜBSŞM, İGTHM  

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

 
Hayvan hastalık ve zararlıları 
ile mücadele hizmetlerini 
geliştirmek. 

HSYSÜŞM, İGTHM  

 
Hayvan refahının sağlanması 
için gerekli standart ve 
sistemleri oluşturmak. 

HSYSÜŞM, İGTHM  

 
 
 
  Tarımsal Altyapı ve   
  Kırsal Kalkınma 

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

 
Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 

TAADŞM, KKÖŞM, İGTHM  

 

Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını 
sağlamak. 

KKÖŞM, İGTHM  

 
Kırsal alanda yaşam 
standartlarını yükseltmek ve 
kırsal kalkınmayı sağlamak. 

KKÖŞM, KTVŞM, İGTHM  

  
 
 
 
  Kurumsal Kapasite  Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet  

 sunmak için kurumsal  
 mükemmeliyeti sağlamak. 

 

Kurumsal yönetim sistemini 
ve insan kaynakları 
yönetimini etkin hale 
getirmek. 

KTVİM, İMİŞM, HB, İGTHM  

 
Teknolojik ve fiziksel altyapıyı 
geliştirmek, sosoyal imkanları 
iyileştirmek.  

BÜBSŞM, HSYSÜŞM, 
TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 

 

 
Kurum imajını güçlendirmek, 
etkinliği ve görünürlüğü 
artırmak. 

BÜBSŞM, HSYSÜŞM, 
TAADŞM, KKÖŞM, KTVŞM, 
GYŞM, İMİŞM, İGTHM 
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GZFT (SWOT) ANALİZİ 
(Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler) 

 

Müdürlüğümüzün 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, her stratejik alan için ayrı ayrı ele alınmıştır.   
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1. TARIMSAL ÜRETİM VE  

ARZ GÜVENLİĞİ 
 

GZFT ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 İklimin üretim çeşitliliğine imkan vermesi, 

 Düzce Ovasının verimli toprakları,  

 2B alanlarının kayıt altına alınarak çiftçilerin üretim için kullanmaya başlayacak olmaları, 

 Üreticilerimizin kapama meyve bahçesi kurma isteği, 

 Eğitim ve yayım faaliyetlerinin sürekliliği, 

 Tarımsal destekleme sisteminin üretimi yönlendirmedeki etkisi, 

 Çiftçi ve hayvan kayıt sisteminin varlığı, 

 Kurum çalışanlarının tarım kesimiyle güçlü iletişim becerisi, 

 Köy ve beldelerde görev yapan TAR-GEL personelinin varlığı, 

 Büyük pazarlara olan yakın mesafe, 

 

 

ZAYIF YÖNLER 

 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, 

 Tarımsal istatistiklerin derlenmesinde yaşanan yapısal eksiklikler, 

 Üreticilerin kayıt tutma alışkanlıklarının olmaması, 

 Soğuk hava depoları ile kurutma tesislerinin azlığı, 

 Mera alanlarının azlığı, 

 Çiftçilere hizmet götüren konu uzmanı personellerin sık sık yer değiştirmesi, 

 Tarımsal örgütlerin istenilen özellikte etkinlik gösterememeleri, 

 Dünya üretim ve tüketim trendlerinin yeterince takip edilememesi, 
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FIRSATLAR 

 Sektöre yönelik pazar taleplerinin sürekliliği, 

 Teknoloji kullanımı ve tüketici bilincindeki artış, 

 Sermayenin tarıma ilgisinin ve kredi imkanlarının 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, 

 Organik ve iyi tarım uygulamalarının gelişmesi, 

 Tarım ürünleri ihracat potansiyelinin yüksek olması, 

 Tarım sigortası sistemiyle ürün kayıplarının güvence altına alınabilmesi, 

 Pazara ulaşım olanaklarındaki kolaylıklar,  

 Artan nüfusun gıda ihtiyacı,  

 Miras yasasının yasalaşmasıyla birlikte tarım arazilerinin parçalanmasının önüne 

geçilebilecek olması 

 İlimizde yeni kurulan Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin eğitim ve öğretime başlayacak 

olması, 

 

 

 
TEHDİTLER 

 

 Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik talepler, 

 Tarım arazilerinin parçalanmasının devam etmesi, 

 Genç nüfusun tarımsal üretim yapma yerine şehirde yaşama isteği, 

 Bazı tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği, 

 Bilinçsiz sulamalar, 

 Su kaynaklarının azalması ve kuraklık, 

 İklim değişikliklerine bağlı doğal afetler, 

 DTÖ, AB ve diğer uluslararası kuruluşların politikaları, 

 Alıcı ülkelerin dış ticaret politikalarındaki değişiklikler ve rekabetin artması, 
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2. GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 
 

GZFT ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Gıda kontrol ve denetim yetkisinin tek otoritede toplanmış olması, 

 Güçlü mevzuat altyapısı, 

 Güçlü bir kontrol ve denetim mekanizmasının varlığı, 

 Ülkemizin güçlü bir gıda ve yem laboratuvar altyapısı ve İlimizin bu laboratuvarlardan 

yararlanma imkanı, 

 Denetim ve izleme programları, risk esasına dayalı kontrol sisteminin başlamış olması, 

 Kayıtlı işletme sayısındaki artış, 

 Gıda Güvenilirliği Bilgi Sisteminin kurulmuş olması, 

 174 Alo Gıda Hattının varlığı 

 Gıda ve Yem dış ticareti ve acil durumlar için Hızlı Alarm Sisteminin uygulanması, 

 Tüketicinin ve üreticinin haksız rekabete karşı korunması için Bakanlığımız tarafından 

taklit ve tağşiş yapan firma ve üreticilerin kamuoyuna açıklanması,  

 
 
 
 

ZAYIF YÖNLER 

 Konu uzmanı teknik personelin azlığı, 

 Sürekli değişen mevzuat, 

 Güncel mevzuat hakkında sektör çalışanlarının bilgi eksikliği, 

 Tarım ve gıda sektörünün tam olarak kayıt altına alınamaması, 

  Güvenilir gıda konusundaki sektörün altyapı eksiklikleri, 

 Halkımızın gönüllü gıda denetçisi konusundaki ilgisinin azlığı, 
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FIRSATLAR 

 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 sanayi, 

 Yetişmiş genç ve dinamik işgücü, 
 

 

 

 

TEHDİTLER 

 

 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, 

 İşletmelerde izlenebilirliğin sağlanamaması, 

 Ülkemize kaçak girişi yapılan gıda ürünleri, 
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3. BİTKİ SAĞLIĞI, 

HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI 
 

GZFT ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

•  Bitki pasaport sistemi ile izlenebilirliğin sağlanması, 
•  Veteriner ve bitki sağlığı kayıt sisteminin varlığı, 
• Yeterli ve deneyim ve bilgi birikimini içeren mesleki altyapının olması, 
•  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. 
 

 

ZAYIF YÖNLER 

 • 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 kontrollerinin yeterli olmaması, 
 • Kaçak hayvanlar için karantina merkezlerinin olmaması. 
 • Kalifiye personellerin sık sık yer değiştirmesi, 
 • Çiftçilerin bitki sağlığının sadece kimyasal mücadele olarak görülmesi, biyolojik ve 

entegre mücadeleye önem verilmemesi, 
 • Küçük işletmelerde tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerin, bitki ve hayvan sağlığının 

önemini yeterince kavrayamamış olmaları, 
 • Bazı hastalıklara yönelik teşhis altyapısı ve personel yetersizliği, 
 • Çiftçilerin hayvan refahının önemini yeterince kavrayamamış olmaları, 
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FIRSATLAR 

 
 
 •  Hayvan sağlığında Türkiye'nin bölgesinde ürün ve hizmet sağlayıcı potansiyeli olması, 
 •  Büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinin kurulmaya başlanması, 
 •  AB Müktesebatına uyum, 
 •  Doğal yapısı ciddi tahribatlara uğramamış alanların fazla olması, 
 •  Hayvan sağlığı sigortasının yaygınlaşmaya başlaması, 
 •  Organik ve iyi tarım uygulamalarındaki gelişmeler, 
 •  Kaliteli, hibrit, hastalıklara dayanıklı ve sertifikalı tohumların kullanımının yaygınlaşması, 
 •  Artan nüfus nedeniyle gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği açısından bitki ve hayvan    
            sağlığının korunmasının en önemli unsur haline gelmesi, 
 •  Hayvan hastalıklarına karşı üretilen aşıların sürekli olarak geliştirilmesi, 
 •  Su ürünleri yetiştiriciliği ve tüketimindeki artış eğilimi, 
  
 
 
 
 
 

TEHDİTLER 

 

 •  Denetim ve kontrollerdeki zorluklar ile kaçak hayvan hareketleri ve girişleri, 
 •  Salgın hastalıklar ve yaban hayatındaki hastalıklar, 
 •  Mezbahaların alt yapılarının yetersiz olması, 
 •  Ruhsatlı hayvan pazarlarının yetersizliği, 
 •  Zararlı popülasyondaki beklenmeyen artışlar, ekosistemde bozulmalar,  
 •  Pestisitler ve gıda katkı maddelerinden kaynaklanan insan ve hayvan sağlığı için 

tehlikelerin artması, 
 •  Kontamine gıdalar ve yemlerin piyasaya sürülmesinin hayvan sağlığını olumsuz   
            etkilemesi, 
 •  Pestisit ve atık depolama tesislerinin bulunmaması, 
 •  Kimyasalların yanlış kullanımından dolayı tarım ürünlerindeki kalıntılar ve çevre kirliliği, 
 •  Geliştirilmiş entegre mücadele yöntemlerine uyulmaması, 
 • Tarımsal ürünlerin taşınması ve depolanması aşamasında bilinçsiz uygulamalar, 
 • Uygun sağlık koşullarını taşımayan hayvancılık işletmeleri, 
 •  Kayıt dışı üretim ve tüketim, 
 •  Yüksek girdi maliyetleri, 
 •  Üreticilerin bilinçli ve eğitimli olmaması, 
 •  Yasal düzenlemelerdeki zorluklar,  



STRATEJİ BELGESİ 
 

DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  101 
 

4. TARIMSAL ALTYAPI VE 

KIRSAL KALKINMA 
 

GZFT ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 
 •  Avrupa Birliği’ne tam üyelik doğrultusunda kaydedilen gelişmeler, 
 • Uzaktan algılama sisteminden İl Müdürlüklerininde yararlanmasının sağlanması 
 •  Kırsal kalkınma desteklerinin bütçedeki payının artması, 
 •  Bölgesel ve kırsal kalkınma proje deneyimleri, 
 •  Taşra teşkilatının yaygınlığı, 
 •  Çeşitlilik sergileyen geleneksel zanaat ve el sanatları konusunda Bakanlığın verdiği 

eğitimler, 
 •   Kırsal kalkınma destekleri ile kırsal sanayinin ve tarım dışı istihdamın desteklenmesi, 
 •  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun varlığı, 
 •  Örgütlenme konusunda yeterli bilgi birikiminin olması. 
 
 
 
 

ZAYIF YÖNLER 

 •  Tarıma ve kırsal alana özgü veri tabanının ve envanter bilgilerinin yetersizliği, 
 •  Kırsal kalkınma sürecine STK'ların etkin bir şekilde dahil edilememesi, 
 •  Özellikle uluslararası kaynaklara dayalı, kırsal kalkınma çalışmalarında, konu uzmanı 
  bulmadaki güçlükler, 
 •  Tarım – sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları, 
 •  Uluslararası gelişmelerin zamanında ve yeterince takip edilememesi, 
 •  Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler, 
 •  Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları, 
 •  Kırsal alana hizmet götüren kamu kuruluşları arasındaki koordinasyon yetersizliği. 
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FIRSATLAR 

 
 
 •  Özel sektörün, kırsal alanda yatırım yapma eğiliminin artması ve buna yönelik teşvikler, 
 •  Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için coğrafi konum itibariyle ulusal pazarlara 
  yakınlık, 
 • Tarım-sanayi entegrasyonundaki gelişmeler, 
 •  AB ve uluslararası kaynaklı fonlara erişebilirlik, 
 •  Dünyada gıda fiyatlarındaki artış eğilimi, 
 •  Tüketici bilincinin gelişmesi ve sağlıklı, kaliteli ve organik ürünlere olan talebin artması, 
 •  İç ve dış talebe dayalı olarak gıda sanayiinin gelişmesi, 
 •  Kırsal turizme artan talep,  
 •  Yaygın üretici örgütlenmesi ve STK yapılanması, 
 •  Tarımsal üretim potansiyelinin zenginliği ve ürün çeşitliliği, 
 •  Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği, 
 •  Üretim, haberleşme ve bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi, 
 •  Flora ve fauna zenginliği, çevre kirliliğinin az olması ve organik tarım potansiyelinin 

bulunması, 
 •  Üretici örgütlerinin, tarımsal sanayiye olan eğilimleri 
 

 

 

 

TEHDİTLER 

 

 •  Dünyada enerji, hammadde ve diğer girdi fiyatlarının yükselmesi, 
 •  Sermaye birikimi eksikliği ve mali kaynak yetersizlikleri, 
 •  Tarım, mera ve orman alanlarının amaç dışı kullanılması, 
 •  Kırsal istihdamın ve gelir kaynaklarının ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayanması, 

tarım sektöründe gizli işsizlik ve kayıt dışılığın yaygınlığı, 
 •  Üretimin doğal koşullara bağımlılığı ve verim düşüklüğü, 
 •  Kırsal alanlarda yoksulluğun yaygın olması, 
 •  Kırsal altyapı yetersizlikleri, mevcut altyapının modernizasyon ihtiyacı, 
 •  Doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi ile ilgili sorunlar, 
 •  Yerleşim birimlerinin sayıca fazla, plansız, dağınık ve küçük olması, 
 •  Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü, 
 •  Geleneksel davranış eğilimleri ve üretim alışkanlıkları, 
 •  Kadın üreticilerin örgütlenmesinin yetersizliği, 
 •  Kırsaldaki tarım dışı potansiyelin değerlendirilememesi, 
 •  Küçük ölçekli aile işletmelerinin pazar - sanayi entegrasyonuna katılmalarının güçlüğü.  
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5. KURUMSAL KAPASİTE 
 

GZFT ANALİZİ 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 

 • İl genelinde yayılmış, yerinde hizmet veren teşkilat yapılanması, 
 •  Tecrübeli, dinamik personel varlığı, 
 •  Genel anlamda kapsamlı mevzuat varlığı, 
 •  Bilişim altyapısının varlığı, 
 •  Kapsamlı veri tabanlarının olması, 
 
 
 

ZAYIF YÖNLER 

 

 •  İnsan kaynakları planlamasındaki zorluklar, 
 •  Genel idari ve teknik ara eleman eksikliği, 
 •  Hizmet içi eğitimin yetersizliği, 
 •  Personelin yabancı dil seviyesinin düşük olması, 
 •  Mevcut bilişim kapasitesinin etkin kullanılamaması, 
 •  Veri tabanları arasında fonksiyonel bir entegrasyonun sağlanamamış olması, 
 •  Mevcut bütçe imkanlarının sınırlı olması, 
 •  AR-GE konusunda bir birimin olmaması, 
 •  Tarımsal eğitim ve yayımda bilgi ve iletişim teknolojisindeki yetersizlik, 
 •  Tarımsal desteklerin orta ve uzun vadeli etkilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların 
  yetersizliği, 
 • Sosyal aktivitenin yeterli olmaması,  
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FIRSATLAR 

 

 •  Avrupa Birliği uyum süreci gereği, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların hız kazanması, 

 •  Uluslararası kaynak ve fonların kapasite geliştirmede kullanım imkanları, 
 •  Etkin bir kamu yönetim anlayışının benimsenmiş olması, 
 •  Bilgi teknolojileri yardımıyla tarımsal üretim sistemlerinin gelişmesi, 
 •  Bilgi teknolojilerine ilginin her geçen gün artması, 
 •  AR-GE’ye ayrılan kamu kaynaklarının giderek artması, 
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim imkanlarının artması. 
 
 
 
 
 

TEHDİTLER 

 
 •  Üreticilerin mesleki eğitim ve gelir düzeyinin istenen düzeyde olmaması, 
 •  Tarımsal envanter ve kayıt sisteminin arzu edilen seviyede olmaması, 
 •  Üreticilerin geleneksel davranış özellikleri, 
 •  Üreticilere yönelik Bakanlık ve ilgili kurumlar dışında yapılan yanlış bilgilendirme ve 
            yönlendirmeler, 
 •  Eğitim eksikliğinden kaynaklanan iletişim, eşgüdüm ve kaynak kullanımı sorunları, 
 •  STK’ların ve meslek kuruluşlarının eğitim ve yayım çalışmalarında yeterli düzeyde    
            faaliyet gösterememeleri.  
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MALİYETLENDİRME 

      2013 - 2017 Düzce Tarım Strateji Belgesi’nin gerektirdiği maliyetler Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı genel bütçesi ve İl Özel İdare bütçesinden kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi ile ilgili faaliyetle ise Bakanlık ve döner sermaye bütçesinden her yıl yapılacak olan 
bütçe planlamasıyla karşılanacaktır. 

 

Bakanlık Bütçemiz 

Proje Sayısı 2013 Yılı 
Ödeneği (TL) 

2014 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2017 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

12 600.000 712.000 783.000 860.000 950.000 

 

İl Özel İdare Kaynaklı Bütçemiz 

Proje Sayısı 2013 Yılı 
Ödeneği (TL) 

2014 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2017 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

7 295.000 350.000 400.000 450.000 500.000 

 

Döner Sermaye Bütçemiz 

2013 Yılı 
Ödeneği (TL) 

2014 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2017 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

1.300.000 1.600.000 1.750.000 1.900.000 2.000.000 

 

Toplam Bütçemiz 

Proje Sayısı 2013 Yılı 
Ödeneği (TL) 

2014 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

2017 Yılı 
Ödenek 

Teklifi (TL) 

19 2.195.000 2.662.000 2.933.000 3.210.000 3.450.000 

 

 

 

 

 

 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  
2013–2017 Yıllarına Ait Bütçe Planlaması 
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PAYDAŞ ANALİZİ 

Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan müdürlüğümüz, iç ve dış 

paydaşlarımızın taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle iç ve dış paydaşların katılımları 

stratejik planın oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktır. Dış paydaşların içinde merkezi 

yönetim kuruluşları ile ilişkilerde yasal statülerden kaynaklanan belirli bir hiyerarşi ve vesayet 

ilişkisi vardır. Müdürlüğümüzün iç ve dış paydaşları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

İç Paydaşlar 
Düzce Valiliği 

Kaymakamlıklar 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

 

Dış Paydaşlar 
Üreticiler 

Köy ve Mahalle Muhtarları 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

Tüketiciler 

Düzce Üniversitesi 

Düzce Belediyesi 

İlçe ve Belde Belediyeleri 

Defterdarlık 

Düzce İl Özel İdaresi 

Düzce Tapu Müdürlüğü 

Düzce Kadastro Müdürlüğü 

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü 

Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Düzce İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü 

Orman İşletme Müdürlüğü 

Düzce Meteoroloji Müdürlüğü 

DSİ 55. Şube Müdürlüğü 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Tarım Kredi Kooperatifleri 

Düzce Sanayi ve Ticaret Odası 

Düzce Ticaret Borsası 

Ziraat Odaları 

Düzce Ovası Sulama Birliği 

Ziraat Mühendisleri Odası  

Veteriner Hekimleri Odası 

Üretici ve Yetiştirici Birlikleri 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

İzleme stratejik belge uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 
raporlanmasıdır. Bu çerçevede amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin 
belirli aralıklarla raporlanarak iç ve dış paydaşların değerlendirilmesine sunulması izleme 
faaliyetlerini oluşturmaktadır. İzleme yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir ve 
raporlama bu faaliyetin temel amacıdır. İzlemenin temeli de performansın izlenmesi ve takip 
edilmesidir. 

 

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 (üçer ve altı aylık dilimlerle) olarak değerlendirilecek ve değerlendirme 
sonuçları Müdürlüğümüz yöneticilerine sunulacaktır. 

 
Müdürlüğümüz yöneticilerinden 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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2023 YILINA BAKIŞ 
 

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, AR-GE, 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. 

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. 

Bakanlığımızın 2023 yılı vizyonunda, gıda maddeleri dış ticaretinde net ihracatçı 
konumunu geliştiren bir Türkiye, rekabet gücünü artışmış, tarımsal gayri safi yurtiçi hasılasını 
150 milyar dolara ulaştırmış, tarımsal ihracatını 40 milyar dolara çıkarmış, parçalı arazilerini 
birleştirerek arazi toplulaştırma işlemlerini tamamlamış, tarım arazilerinin bölünmesini önleyen 
bir yapıya kavuşturmuş, dünyada ve bölgesinde tarımda söz sahibi bir Türkiye hedefine ulaşma 
yolunda Düzce İli üzerine düşen görevi yapacaktır. 

 
 
 
 

 
 

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/gida
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/tarim
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