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“Milli ekonominin temeli ziraattır. 

Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya 
büyük önem vermekteyiz.

Köylere kadar yayılacak programlı 
ve pratik çalışmalar, bu maksada 
erişmeyi kolaylaştıracaktır. 
Fakat bu hayati işi, isabetle amacına 
ulaştırabilmek için, 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.”



      Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Tarım Strateji Belgesi



Dünyada tarıma yönel�ş�n arttığı, tarım ürünler�n�n �nsan yaşamındak� önem�n�n daha �y� anlaşıldığı 
b�r zaman d�l�m� �çer�s�ndey�z. Günümüzde üret�lenler�n tüket�ld�ğ� b�r yapıdan, büyüyen ve değ�şen 
tüket�m�n üret�m� bel�rled�ğ� b�r yapıya geç�yoruz. Pol�t�kaları küresel ölçekte bel�rlenen tarımda, 
ekonom�k ve fiz�ksel anlamda sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlamanın ve �nsanımıza yeterl� ve sağlıklı gıda 
sunumunu gerçekleşt�rmen�n sorumluluğunu taşıyoruz.

Gıda ve tarımın ülkem�z�n tar�hsel b�r marka alanı olduğu b�l�nc� �çer�s�nde üret�c�ler�n, tüket�c�ler�n ve 
gıda sektörünün memnun�yet�n� azam� ölçüde sağlayacak bütüncül b�r yaklaşım �çer�s�ndey�z. Bu 
anlamda üret�c� ve tüket�c�y� b�rl�kte kucaklıyor, kırsal alanda refah sev�yes�n� artırmaya gayret 
ed�yoruz. Gıdayı üretmekle kalmayıp ulaşılab�l�r kılmanın gayret� �ç�nde tarımsal ve ekoloj�k 
kaynakları koruyarak üret�m� sürdürüleb�l�r kılan ve katma değer�n� artıran, gıda güven�l�rl�ğ�n� esas 
alan, kırsalda yer�nde kalkınmayı sağlayan, katılımcı, rasyonel bakışı çalışmalarımıza hak�m kılıyoruz.

Bu manada gen�ş teşk�lat yapısı ve köklü b�r geçm�şe sah�p olan Bakanlığımızın çağın gerekler�ne 
uygun olarak yen�den organ�ze ed�lmes�, değ�ş�m ve dönüşümün en öneml� parçasıdır. Yen� yapı �le 
tarımın, şeh�rle üret�c� arasındak� bağı kuran, �k�s�n� b�rleşt�ren, sorunları b�rl�kte çözen çatı b�r sektör 
olmasının yolu açılmıştır. Son derece kapsamlı, toplumun, çağdaş ve modern b�rey�n �ht�yaçlarını 
d�kkate alan b�r Bakanlık yapısı oluşturulmuştur.

Bakanlığımız 2013-2017 Stratej�k Planı, oluşturulan kamu yönet�m s�stem� eksen�nde paydaş odaklı, 
ortak akla dayalı, günlük pol�t�kalardan azade, alan, amaç ve hede�erde opt�m�zasyonu sağlamaya 
yönel�k, rasyonel ve v�zyoner b�r bakış açısı �le hazırlanmıştır.

Bakanlık ve ülke olarak 2023 hede�er�m�ze ulaşmada büyük katkısı olacağına �nandığım Stratej�k 
Plan hazırlıklarında emeğ� geçen Kamu, Meslek ve S�v�l Toplum Kuruluşları �le mesa� arkadaşlarıma 
teşekkür eder, Ülkem�ze ve M�llet�m�ze hayırlı olmasını d�ler�m.

BAKANIMIZIN MESAJI

Mehmet Mehd� EKER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Tarım sektörü, Cumhur�yet�m�z�n kuruluşundan günümüze kadar ülkem�z�n ekonom�k ve sosyal 
gel�şmes�nde çok öneml� görevler üstlenm�ş ve bu görev�n� bugün de d�ğer sektörlerle koord�nasyon 
�çer�s�nde sürdürmekted�r.

Elver�şl� coğrafi şartlara ve �kl�me, zeng�n b�r toprak yapısına ve b�yoloj�k çeş�tl�l�ğe sah�p olan 
ülkem�zde tarım, ülke nüfusunun gıda maddeler� �ht�yacını karşılaması, �st�hdam sağlaması, sanay� 
sektörüne hammadde sağlaması, m�ll� gel�r ve dış satıma katkı yapması g�b� konulardak� önem� 
dolayısıyla stratej�k sektör hal�ne gelm�şt�r.

Bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Stratej�k Plan, 
tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleşt�recek, tarımsal gel�r� �st�krarlı b�r şek�lde artırarak �nsanlarımızın 
hayat standardını yükseltecek, kaynakların daha etk�n, ekonom�k ve ver�ml� kullanmasına �mkan 
sağlayacak ve bu anlamda ülke tarımına çok öneml� katkılar yapacaktır.

Fındığı, balkabağı, kanatlı varlığı,manda varlığı ve kültür mantarı üret�m�yle öne çıkan İl�m�zde tarım 
sektörü, bu özell�ğ�n� sürdüreb�lmes� ve d�ğer ürünlerdek� üret�m�n� artırab�lmes� �ç�n b�r stratej�k 
planlamaya �ht�yaç duymaktadır.

Bu bağlamda, Bakanlık tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan 2013-2017 yıllarına a�t Stratej�k 
Plan çerçeves�nde İl�m�z �ç�n hazırlanan “Düzce Tarım Stratej� Belges�” İl�m�zdek� tarımsal potans�yel�n 
bu günkü durumunu tesp�t ett�ğ� g�b� önümüzdek� beş yılın tarımsal planlarını da ortaya 
koymaktadır. İl�m�z tarım sektörüne olumlu katkısı olacağına �nandığım Düzce Tarım Stratej� 
Belges�'n�n hazırlanmasında emeğ� geçenlere teşekkür eder, İl�m�ze ve Ülkem�ze hayırlı olmasını 
d�ler�m.

VALİMİZİN MESAJI

Al� İhsan SU
Düzce Val�s�



      Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Tarım Strateji Belgesi



Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde, �nsanların gıda �ht�yacını karşılama görev�n� üstlenen 
tarım sektörü önem�n� her geçen gün artırmakta ve üstlend�ğ� sorumluluk b�l�nc�yle  sağlıklı nes�ller�n 
yet�şmes�nde lokomot�f görev� yapmaktadır.

Bugün Türk�ye, �kl�m�, topraklarının ver�ml�l�ğ�, madenler�, su kaynakları, g�r�ş�mc�l�ğ�, genç nüfusu, 
ülke topraklarının stratej�k konumuyla büyük b�r yüksel�ş�n müjdes�n� vermekted�r.  

Bu nedenle ülkem�z �ç�n stratej�k öneme sah�p olduğunu �nandığımız tarım sektörünün bu 
potans�yel�n�n ortaya çıkarılması ve daha da �ler� taşınmasına katkı sağlamak amacıyla gerekl� 
stratej�ler�n bel�rlend�ğ� 2013-2017 yıllarına a�t Stratej�k Plan, Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 
uygulamaya konmuştur. 

Bakanlığımız tarafından uygulamaya konan Stratej�k Plan çerçeves�nde Düzce tarımını daha �ler�ye 
götürmek ve planlamak amacıyla 2013–2017 yıllarını kapsayan ''Düzce Tarım Stratej� Belges�'' 
hazırlanarak sektörün �st�fades�ne sunulmuştur.

Düzce İl� 2013-2017 Tarım Stratej� Belges�n�n, sah�p olduğumuz kaynaklar kapsamında stratej� 
belges�nde yer alan amaçlara ulaşmayı, faal�yet ve projeler�m�z� hayata geç�rerek bel�rlenen 
performans hede�er� doğrultusunda Düzce ç�ftç�s�ne kal�tel� ve etk�n h�zmet sunmayı ve bunun 
net�ces�nde İl�m�z�n tarımsal gel�ş�m�ne olumlu katkılar yapmayı hede��yoruz.

Hazırlamış olduğumuz 2013-2017 Düzce Tarım Stratej� Belges�n�n Düzce tarım sektörüne hayırlı 
olmasını ve çalışmalarımıza yen� b�r anlayış get�rmes� temenn�s�yle, stratej� belges�n�n 
hazırlanmasında emeğ� geçen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personel�ne, paydaşlarımıza, 
sektör tems�lc�ler�ne ve emeğ� geçen herkese teşekkür ed�yorum.

SUNUŞ

Harun KABAOĞLU
İl Müdürü
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KISALTMALAR

DİGTHM    Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

BÜBSŞM   B�tk�sel Üret�m ve B�tk� sağlığı Şube Müdürlüğü

HSYSÜŞM   Hayvan Sağlığı, Yet�şt�r�c�l�ğ� ve Su Ürünler� Şube Müd.

GYŞM    Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

TAADŞM   Tarımsal Altyapı ve Araz� Değerlend�rme Şube Müdürlüğü

KKÖŞM   Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

KTVŞM   Koord�nasyon ve Tarımsal Ver�ler Şube Müdürlüğü

İMİŞM    İdar� ve Mal� İşler Şube Müdürlüğü

İGTHM   İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

DİÖİ     Düzce İl Özel İdares�

BKÜ     B�tk� Koruma Ürünler�

DSİ     Devlet Su İşler�

EKÜY     Entegre ve Kontrollü Ürün Yönet�m�

GB     Genel Bütçe

GTHB     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GZFT     Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehd�tler

İGTHM   İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İŞKUR     Türk�ye İş Kurumu

İTU     İy� Tarım Uygulamaları

KHK     Kanun Hükmünde Kararname

KKYDP    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� Programı

ÖS     Özel Sektör

STK     S�v�l Toplum Kuruluşu

TARSİM    Tarım S�gortaları Merkez�

TÜİK     Türk�ye İstat�st�k Kurumu

ZMA     Z�ra� Mücadele Alet-Mak�neler�



MİSYON DEĞERLERİMİZ

Ülkemizin ve dünya pazarlarının 
ihtiyacı olan güvenilir gıda ve 
k a l i t e l i  t a r ı m  ü r ü n l e r i n e 
erişebilirliği gerçekleştirmek,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların 
s ü rd ü r ü l e b i l i r  k u l l a n ı m ı n ı 
sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını 
yükseltmek amacıyla politika 
belirlemek ve uygulamak.

VİZYON DEĞERLERİMİZ

Ü r e t i c i  v e  t ü k e t i c i 
memnuniyetini en üst düzeyde 
sağlamak, 

DÜZCE 'yi bölgesinde söz sahibi 
bir İl yapmak.

Gıda ve tarım alanında;
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TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müdürlük, kolaylıkla ulaşılabilir 
hizmetler sunar

Er�ş�leb�rl�k

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.

Özver�l� Çalışma
Çalışanlar, Müdürlüğün 

hizmetlerinden 
yararlananlara faydalı 

olabilmek için fedakârlıkta 
bulunurlar.

Gel�ş�me Açıklık
Çalışanların sürekli 

gelişimine önem verilir 
ve bunu destekleyici 

faaliyetler teşvik edilir.

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

          Sürekl� İy�leşt�rme İht�yacı
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 planlar 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.

Stratej�k Bakış
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Kamu yönet�m� ve h�zmet sunumunda şeffa�ık, katılımcılık, sorumluluk ve hesap ver�leb�l�rl�k 
�lkeler�n�n hayata geç�r�lmes� gerekt�ğ�, bu �lkeler�n aynı zamanda etk�n b�r kamu yönet�m�n�n zorunlu 
unsurları arasında olduğu b�l�nmekted�r.

Stratej�k yönet�m kapsamında; ortaya konan yen� z�hn�yete uygun b�r şek�lde, m�syon ve v�zyon 
bel�rleme, stratej�k amaç, hedef ve öncel�kler� şek�llend�rme, ölçüleb�l�r başarı göstergeler� oluşturma 
ve önceden �lan etme unsurları vurgulanmaktadır.

Kalkınma planları ve programlarında yer alan pol�t�ka ve hede�er doğrultusunda kamu kaynaklarının 
etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde elde ed�lmes� ve kullanılması �le hesap ver�leb�l�rl�ğ� ve mal� 
saydamlığı sağlamak üzere, kamu mal� yönet�m�n�n yapısını, �şley�ş�n�, kamu bütçeler�n�n 
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mal� �şlemler�n muhasebeleşt�r�lmes�n�, raporlanmasını ve mal� 
kontrolü düzenlemek amacıyla hazırlanan “5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu” 
24/12/2003 tar�hl� ve 25326 sayılı Resm� Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.

Kanun; “Kamu �dareler�; kalkınma planları, programlar, �lg�l� mevzuat ve ben�msed�kler� temel �lkeler 
çerçeves�nde geleceğe �l�şk�n m�syon ve v�zyonlarını oluşturmak, stratej�k amaçlar ve ölçüleb�l�r 
hede�er saptamak, performanslarını önceden bel�rlenm�ş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek 
ve bu sürec�n �zleme ve değerlend�rmes�n� yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratej�k plan 
hazırlarlar.” Hükmünü am�rd�r.

Bu kapsamda Müdürlüğümüze a�t 2013 - 2017 dönem� “Düzce Tarım Stratej� Belges�” hazırlanmıştır. 
“Düzce Tarım Stratej� Belges�” Bakanlığımıza a�t stratej�k planın yerelde uygulanmasını sağlayacak b�r 
belged�r.

Düzce Tarım Stratej� Belges�, �lg�l� mevzuat ve ben�msed�ğ� temel �lkeler çerçeves�nde mevcut 
durumunu gözden geç�rerek gelecekte öngördüğü v�zyonun gerçekleşmes� �ç�n amaçlarını, 
ölçüleb�l�r hede�er�n� ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemler� kurumsal öncel�kler ve 
kaynak �ht�yaçları �le b�rl�kte ortaya koyan ve gerçekleşmeler�n önceden bel�rlenm�ş olan göstergeler 
doğrultusunda �zlen�p ölçüleb�ld�ğ�, katılımcı yöntemlerle hazırlanan b�r belged�r.
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DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
a) İl�n tarımsal envanter�n� çıkarmak ve �l�n tarım üret�m potans�yel�n� mevcut teknoloj�ye göre bel�rlemek,

b) Her türlü �l yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kend� elemanlarına, tüket�c�lere ve ç�ftç�lere 
ulaştırılmasını sağlamak,

c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürüleb�l�rl�kle �lg�l� yen� teknoloj�ler� ve b�lg�ler� 
ç�ftç�lere ulaştırab�lmek, �l�n tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşeb�lmes� �ç�n 
üret�c�, üret�c� örgütler�, ün�vers�te, özel sektör �le �şb�rl�ğ� yapmak,

ç) Araştırma kuruluşları �le doğrudan merkeze bağlı olan benzer� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� hal�nde uygulamaya 
dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,

d) İlde ç�ftç�ler�n karşılaştığı problemler� araştırma enst�tüler�ne �letmek, çözümler�n ç�ftç�lere �let�lmes�n� 
sağlamak, �lde görev yapan personel�n h�zmet �ç� eğ�t�mler�n� koord�ne etmek,

e) Tarım ürünler�n�n �şlen�p, değerlend�r�lmes�ne, pazarlamasına ve bunun �ç�n gerekl� tes�sler�n 
kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üret�c�ler� ve müteşebb�sler� 
yönlend�rmek,

f) İl�n tarım ürünler�n� ek�l�ş, ver�m ve üret�mler�n� tahm�n çalışmaları yapmak, tarımla �lg�l� her türlü 
�stat�st�k b�lg�ler�n�n zamanında toplanmasını sağlamak,

g) Hayvan ve b�tk� sağlığı �le gıda ve yem konusunda �l düzey�nde r�sk kr�terler�n� ve yönet�m� esaslarını 
bel�rleyerek değerlend�rme yapmak ve gerekl� �let�ş�m� sağlamak,

ğ) İldek� hayvanların refahının sağlanması �le salgın ve paraz�ter hastalıklardan korunmasını sağlamak, 
bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla �l çapında plan, program ve projeler 
hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından bel�rlenenler�, �lde uygulamak, �zlemek, 
denetlemek,

h) İl dah�l�nde çözümlenemeyen hastalık, teşh�s ve tedav� problemler�n� �lg�l� araştırma merkezler�ne ve 
Bakanlığa �nt�kal ett�rmek, araştırma ve teşh�s sonuçlarına göre gerekl� tedb�rler� almak,

ı) Sun� tohumlama h�zmetler�n� yürütmek ve soy kütüğü s�stem�n�n yurt çapında yaygınlaştırılması �ç�n �l 
bazında gerekl� çalışmaları yapmak,

İ) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı �le �lg�l� hastane, kl�n�k v.b. merkezler� yönetmek; özel sektörce kurulacak 
bu çeş�t tes�slere Bakanlıkça bel�rlenecek esaslara göre �z�n vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,

j) Hayvan sağlığı �le �lg�l� madde ve malzemeler�n üret�m, satış, �hracat, �thalat, taşıma, muhafazası �le �lg�l� 
kayıtları tutmak, Bakanlıkça bel�rlenm�ş esaslarla ve yetk�yle sınırlı olarak faal�yetler� �le �lg�l� �z�n vermek, 
�zlemek, kontrol etmek ve denetlemek
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k) Özel sektörce kurulacak sun� tohumlama �stasyonları ve damızlık yet�şt�rme �şletmeler�ne Bakanlıkça 
bel�rlenecek esaslara göre �z�n vermek ve denetlemek,
l) İl dah�l�nde uygulanan entegre ve münfer�t tarım ve kırsal kalkınma projeler�n�n gerekt�rd�ğ� h�zmetler� 
yapmak, yen� yapılacak projeler�n gerekt�rd�ğ� ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek,

m) Projeye dayalı olarak kurulacak �şletmelere a�t kred� talepler�n� �nceleyerek uygun olanların gerekl� 
proje ve ç�ftl�k gel�şt�rme projeler�n� hazırlamak,

n) İl dah�l�ndek� b�tk� ve hayvan sağlığı �le �lg�l� �ç ve dış karant�na h�zmetler�n� mevzuatı doğrultusunda 
yürütmek, resm� ve özel mezbaha ve komb�naları sağlık yönünden denetlemek, �ldek� damızlık boğa, koç, 
teke ve aygırların sağlık kontroller�n� yapmak, uygun olmayanları enemek,

o) İl dah�l�nde b�tk�lere zarar veren zararlı hastalık ve organ�zmaların tesp�t�n� yapmak ve koruma 
programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,

ö) İl dah�l�nde faal�yette bulunan b�tk� koruma ürünler�, z�ra� mücadele alet-mak�neler�, tohum ve gübre 
bay�ler� �le �laçlama yapan özel ve tüzel k�ş�ler�n kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem 
konularını �lg�lend�ren etüt ve envanterler� hazırlamak, ruhsatlı yem fabr�kalarını asgar� tekn�k ve sağlık 
şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanay�ler� ürünler�n�n bel�rlenm�ş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, �hracat ve �thalatında Bakanlık �le �lg�l� �şlemler�n�n �l düzey�ndek�ler�n� yürütmek,

p) B�tk�, hayvan, gıda ve yem güven�rl�ğ�n� gözeterek tüket�c�y� ve halk sağlığını koruma amacıyla �l 
düzey�nde tedb�rler almak, Bakanlıkça bel�rlenen tedb�rler�n �lde uygulanmasını sağlamak, �zlemek, 
değerlend�rmek, konusunda faal�yet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçeves�nde belgelend�r�lmek, 
kaydını almak, �zlemek, yetk�l� oldukları hususlarda denetlemek,

r) Su ürünler�n�n ve su ürünler� kaynaklarının sürdürüleb�l�rl�k temel�nde �şlet�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n� 
sağlamak, buna yönel�k koruma önlemler�n� gerçekleşt�rmek, avcılık ve yet�şt�r�c�l�ğe, su ürünler�n�n 
�şlenmes� ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünler� alt yapılarının gel�şt�r�lmes� ve 
�şlet�lmes�ne, su ürünler� �le �lg�l� her türlü b�lg� ve belge toplanmasına ve bu b�lg�lere yönel�k kayıt 
s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n düzenlemeler� uygulamak, get�r�len düzenlemeler kapsamında �zleme, 
kontrol ve denet�m �le ceza� müeyy�deler� gerçekleşt�rmek, su ürünler� �le �lg�l� �nceleme ve 
değerlend�rmeler yapmak ve her türlü teşv�k ve koruma tedb�rler�n�n alınmasını, üret�m alanlarının 
k�ralanması ve �şlet�lmes�n� ve buralarda ver�ml�l�ğ�n artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının 
k�rlet�lmes�n� önleyecek ve su ürünler�n� zarardan koruyacak tedb�rler� almak ve aldırmak, balıkçılık ve su 
ürünler� �lg�l� �hracat, �thalat �şlemler�n� mevzuatı çerçeves�nde yürütmek.
s) Mera tesp�t tahd�t, ıslah ve tahs�s �le mera dışına çıkarılma ve bu g�b� yerler �le �l�n �çer�s�nde bulunduğu 
tarım havzasına da�r faal�yetlerde mevzuatı doğrultusunda �şlemler yürütmek, tarım araz�s�nde ek�l�, d�k�l� 
alanlarının ve bunların ürünler�n�n taşınır ve taşınmaz ç�ftç� mallarının korunmasını ve tab�� afetlerden 
zarar gören ç�ftç�lere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak �ç�n �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� 
yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

ş) Projeler çerçeves�nde köylerde �st�hdam �mkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının gel�şt�r�lmes�n�, 
yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamuller�n�n pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedb�rler almak,

t) Ç�ftç�ler�n kooperat�f veya b�rl�k şekl�nde teşk�latlanmasını ve kooperat�fç�l�ğ� teşv�k etmek, bu amaçla 
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etüt ve projeler hazırlamak, kooperat��er�n ve b�rl�kler�n kurulması �ç�n tekn�k ve yetk�s� dah�l�nde mal� 
yardımda bulunmak ve denetlemek,

u) Örnek ç�ftç� yet�şt�rmek gayes� �le ç�ftç� kadınlar �le ç�ftç� çocukları ve gençler� �ç�n eğ�t�m programları ve 
projeler� uygulamak,

ü) Gıda, gıda katkı maddeler� ve gıda �le temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faal�yette 
bulunan yerler�n gerekl� kayıtları yapmak, �z�nler� vermek, üret�m �şleme ve satış yerler�n� mevzuatı 
çerçeves�nde denetlemek, bu malzemeler�n �hracat ve �thalatında Bakanlık �le �lg�l� �şlemler�n�n �l 
düzey�ndek�ler�n� yürütmek,

v) Tohumluk üret�mler�n�n beyanname kabulü, tarla kontroller�n� yapmak ve numune alarak �lg�l� 
kuruluşlarına göndermek,

y) Tohumluk p�yasasında yetk�lend�rme �le �lg�l� faal�yetler� yürütmek, y) Tohumluk üret�c� ve bay�ler�n�n 
kontrolünü yapmak,

z) Tohumluk, süs b�tk�ler�, doğal ç�çek soğanları ve kesme ç�çek �le �lg�l� �thalat ve �hracat �şlemler�n� 
yürütmek,

aa) Bakanlıkça yürütülen �ç ve dış kaynaklı entegre ve münfer�t b�tk�sel üret�m, hayvancılık ve su ürünler� 
üret�m, değerlend�rme, pazarlama ve kırsal kalkınma projeler�n�n �l� �le �lg�l� kısımları uygulamak, 
uygulatmak, h�beler�n zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını tak�p ve kontrol etmek,

bb) Küresel �kl�m değ�ş�kl�kler�, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme �le �lg�l� çalışmalar �l düzey�nde olanları 
yürütmek, d�ğer afetler ve tarım s�gortası �le �lg�l� olarak 14/6/2005 tar�hl� ve 5363 sayılı Tarım S�gortaları 
Kanunu çerçeves�ndek� uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönel�k eğ�t�m, yayım ve tanıtım ve mevzuatla 
ver�len d�ğer çalışmaları yapmak,

cc) Hayvan ıslahı faal�yetler�n� ve bu faal�yetler�n ver� tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça 
düzenlenen sun� tohumlama kurslarına �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak, sun� tohumlama yapma �zn� 
vermek, sperma ve embr�yo üret�m merkezler� ve laboratuvarlarının kontrol ve denet�mler�n� yapmak,

çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan �şletmeler�n tekn�k yönden kontrolünü yapmak,

dd) Hayvancılık projeler�yle �lg�l� personel eğ�t�m� ve bütçe �ht�yaçlarını tesp�t etmek ve �l�n hayvancılık 
konusunda üret�m potans�yel�n� bel�rlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde 
hayvansal üret�m�n �nsan sağlığı ve ekoloj�k dengey� koruyucu yöntemlerle yapılmasına �l�şk�n çalışmalar 
yapıp bunları denetlemek.

ee) Projeye dayalı olarak kurulmak �stenen hayvancılık �şletmeler�ne �l�şk�n tekn�k yardım talepler�n� 
değerlend�rmek,

ff) İl dah�l�nde faal�yette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenley�c�ler�n üret�m yerler�, gübre bay�ler� 
�le bu bay�ler�n depolarını ve buralardak� p�yasaya arz ed�lm�ş ürünler� bel�rlenm�ş esaslara göre 
uygunluğunu denetlemek,
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gg) Bakanlığın �l müdürlükler�ne yetk� devr� yaptığı gübreler �ç�n �thalat uygunluk belgeler�n� 
düzenlemek,

hh) İlde �lk defa faal�yete geçen gübre fabr�kaları �le gübre üret�m yerler� �ç�n l�sans başvurularında, bu 
fabr�ka ve üret�m yerler�n�n mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa 
göndermek,

ıı) İlde b�tk�sel, hayvansal ve su ürünler� üret�m� �le �lg�l� b�lg� s�stemler�n�n kurulması ve kullanılmasını 
sağlamak,

��) Kayıt s�stemler� ver� g�r�şler� ve kayıt s�stemler�ne dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

jj) Tarımsal üret�m� arttırmak, gel�şt�rmek, kolaylaştırmak, kal�tes�n� arttırmak ve mal�yet� düşürmekle �lg�l� 
�ş ve �şlemler� usulünce yürütmek, ç�ftl�k muhasebe ver� ağının �l �le �lg�l� kısımlarını mevzuatı çerçeves�nde 
gerçekleşt�rmek,

kk) Üret�c�lerce toprak anal�z sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak �ç�n eğ�t�m çalışmaları 
yapmak,

ll) İlde bulunan toprak-b�tk�–sulama suyu anal�z laboratuvarlarının yetk�lend�r�lmes� ve faal�yetler� �le �lg�l� 
olarak Bakanlıkça �stenen hususları yer�ne get�rmek.

mm) Alternat�f üret�m tekn�kler�ne yönel�k üret�c�, üret�c� örgütler�, müteşebb�s ve tüket�c�lere eğ�t�m ve 
yayım h�zmetler�nde bulunmak, denet�m faal�yetler�n� yürütmek, alternat�f tarımsal üret�m tekn�kler�ne 
yönel�k Bakanlıkça ver�lecek görevler� yapmak.

nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekn�kler�n� ç�ftç�lere öğretmek ve yaymak, oo) İl�n, tohum, fidan, fide, 
gübre, �laç, aşı, serum, z�ra� alet ve mak�ne, damızlık hayvan, yumurta, c�vc�v, balık yavrusu ve yumurtası, 
�pek böceğ� tohumu, ana arı, kovan, sperma z�ra� kred� g�b� g�rd� �ht�yaçlarını �lçelerden gelen b�lg�ler 
ışığında tesp�t etmek, bunların tedar�k ve dağıtımı �ç�n T.C. Z�raat Bankası, Tarım Kred� Kooperat��er�, Tarım 
Satış Kooperat��er�, tarımsal amaçlı kooperat��er, döner sermaye, bütçe �mkanları ve varsa fon g�b� 
kaynaklardan yararlanmak üzere tedb�rler almak, öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık h�zmetler�n� 
düzenleyen, 8/9/2006 tar�h ve 26283 sayılı Resm� Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
H�zmetler�n�n Düzenlenmes�ne Da�r Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler� yapmak, uygulamaları 
yaygınlaştırmak �ç�n eğ�t�m, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye �şletmes� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� mevzuatına uygun olarak 
yürütmek,

rr) Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanunu �le araz� ed�nd�rme, tarım araz�ler�n�n parçalanmasını 
önlemek, araz� düzenlemes� ve toplulaştırması, sulama ver�ml�l�ğ�n� arttırmak �ç�n uygun sulama 
tekn�kler�n�n kullanılması ve tes�sler�n�n yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla �ç� gel�şt�rme 
h�zmetler�n� yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçeves�nde ve Bakanlıkça ver�len yetk� ve görevler dah�l�nde 
gerekl� faal�yetler� yapmak,

ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden �stenen ver�ler�n toplanarak merkez 
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kuruluşlarına b�ld�r�lmes� ve Bakanlıkça ver�len tal�mat çerçeves�nde koord�nasyonu sağlamak, şş) 
Bakanlıkça önceden tesp�t ed�len �lke ve esaslar çerçeves�nde hazırlanan �l yıllık yatırım ve bütçe 
tekl��er�n�n planlanmasını, uygulamasını ve değerlend�rmes�n� yapmak,

tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadel� stratej� pol�t�kaları çerçeves�nde çalışmalarını yürütmek.

uu) S�v�l savunma, afet, ac�l durum, seferberl�k ve savaş hal� �le koruyucu güvenl�k h�zmetler�n� mevzuata 
uygun olarak s�v�l savunma uzmanları el�yle yürütmek.

üü) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üret�me katılımını ve �st�hdamını sağlamak, kadın örgütler�n� 
ve g�r�ş�mc� kadınları desteklemek, kırsalda kadının konumunu �y�leşt�rmek, fiz�ksel ve sosyal çevre �le olan 
�l�şk�ler�n� düzenlemek ve kapas�tes�n� artırmak �ç�n gerekl� çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, 
uygulamak, �zlemek ve değerlend�rmek.

vv)  Mevzuatla ver�len d�ğer görevler �le Bakanlık ve val� tarafından ver�lecek benzer� görevler� yapmak.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası
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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

 



       

 
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 

 

 
       

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

 

  

     

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 VARLIĞI 

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 VARLIĞI

 

       

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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                   AKTİF ARILI KOVAN VARLIĞI 

 

  

 

 

 

     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 



 

 

 

 

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

 

 

         

 

KANATLI HAYVAN VARLIĞI 

                                                     Etçi Tavuk (Broiler)

 

 

                                   

SU ÜRÜNLERİ VARLIĞI
 

 

 

 

 

 

 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 
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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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STRATEJİK 
ALANLAR
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 Tarımsal Üret�m ve Arz Güvenl�ğ�

 Gıda Güven�l�rl�ğ�

 B�tk� Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

 Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma

 Kurumsal Kapas�te
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TARIMSAL ÜRETİM
VE ARZ GÜVENLİĞİ
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Tarımsal üret�m; toprak, su ve b�yoloj�k kaynaklar �le b�rl�kte tarımsal g�rd�ler kullanılarak yapılan 
b�tk�sel, hayvansal, su ürünler�, m�kroorgan�zma ve enerj� üret�m�n� �fade etmekted�r. 

Yeterl� ve güven�l�r gıda üret�m� ve tüket�m�, tüm toplumların öncel�kl� konularından b�r�d�r. Her �nsan, 
yeterl� kal�tede ve �ht�yaçlarını karşılayacak m�ktarda, sağlıklı ve güven�l�r gıdaya ulaşab�lmel�d�r. 

Son dönemde Dünya'da yaşanan sosyo-ekonom�k gel�şmeler, küresel ekonom� kutuplarındak� ülke 
profil değ�ş�mler� ve artan nüfus baskısı, toplumların temel bes�n kaynaklarına zamanında yeter� 
kadar er�ş�m�n� daha da öneml� kılmaktadır. Gel�şm�ş ülkeler�n tarımsal �hracatlarını artırma hede�er� 
yanında, gel�şmekte olan ülkeler�n tarımı kalkınmada öncel�kl� sektör olarak görmeler� �se tarım 
sektörünün ne denl� stratej�k b�r sektör olduğu gerçeğ�n� gün geçt�kçe daha açık b�r şek�lde ortaya 
koymaktadır.

Bununla b�rl�kte, küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�, ülkeler�n arz güvenl�ğ� ve tarımsal üret�m stratej�ler�n� 
tehd�t etmekted�r. Bu değ�ş�m ve gel�şmelere paralel olarak gıda güvenl�ğ�nde öncel�kl� olarak yeterl� 
tarımsal üret�m, sürdürüleb�l�rl�k, kalkınma ve ekoloj�k dengey� koruyan pol�t�kalar ön plana 
çıkmaktadır.

Bakanlığımızca, ülkem�z nüfusunun yeterl� ve dengel� beslenme ve kal�tel� tarım ürünler� �ht�yacını 
özell�kle stratej�k öneme ha�z tarımsal ürünler�n çevre, �nsan ve hayvan sağlığını koruyarak 
sürdürüleb�l�r b�r şek�lde güvence altına alınması hede�enmekted�r.

Bununla b�rl�kte ülkem�z�n küresel rekabet gücünü artırmak �ç�n uluslararası p�yasaların talep ett�ğ� 
kal�te ve özell�klerde tarım ürünler� üret�m�n� ve �hracatını artırmak amaçlanmaktadır.

Sürdürüleb�l�r tarım �ç�n doğal kaynakların korunması zorunluluktur. Bu amaçla; k�myev� tarım 
g�rd�ler�n� azaltan, toprak ıslahını ve su tasarrufunu sağlayan s�stemler gel�şt�r�lmekte ve kullanıma 
sunulmaktadır.

Dünyada tarımın ve �nsanlığın geleceğ� bakımından paha b�ç�lemez değerler olan genet�k 
kaynakların muhafaza ed�lmes� ve tanımlanarak sürdürüleb�l�r şek�lde ıslahçıların kullanımına 
sunulması son derece öneml�d�r.

Doğal kaynakların korunması yanında tarımsal üret�me yönel�k g�rd�ler�n ver�ml� kullanılması, çevre 
ve �kl�m faktörler� doğrultusunda uygun yet�şt�rme tekn�kler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k toprak 
�şlemeden hasat sonrası depolamaya kadar olan süreçte teknoloj� gel�şt�rme projeler� yürütülmekte 
ve uygulamaya aktarılmaktadır. Teknoloj�k gel�şmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda bu 
çalışmalara hız ver�lerek devam ed�lecekt�r.

Bakanlığımızca �kl�m, toprak, topografya, araz� sını�arı ve kullanım şek�ller�ne dayalı olarak Tarım 
Havzaları bel�rlenm�şt�r. Ürünler�n en uygun havzalarda üret�lmeler�n� teşv�k edecek destekleme 
pol�t�kası uygulanacaktır. Bununla b�rl�kte hayvansal üret�mde arz denges�n�n sağlanmasında yüksek 
ver�ml� etç�, sütçü, komb�ne ırkların yaygınlaştırılması ve küçükbaş hayvancılığa yönel�k üret�m teşv�k 
ed�lecek, kanatlı et ürünler� ve su ürünler� �hracatı gel�şt�r�lecekt�r.
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Meraların ıslahı ve kullanımında yaşanan sorunları çözecek ve hayvancılık yatırımlarına �mkân 
tanıyacak düzenlemeler gerçekleşt�r�lerek meralarımızın ver�ml� ve sürdürüleb�l�r kullanımı 
sağlanacaktır.

Su ürünler� kaynaklarımızdan sürdürüleb�l�r b�r şek�lde yararlanab�lmek �ç�n, numuneler alınarak su 
kaynaklarımızın kal�te kr�terler� denetlenecek ve kontrol altında tutulacaktır. İç sulardak� 
kaynaklarımıza, yavru balık bırakmak suret� �le stoklar korunacak ve 15 metre üzer�ndek� bütün 
balıkçı gem�ler� uzaktan algılama s�stem� �le tak�p ed�lerek den�zler�m�zdek� balık stokları üzer�ndek� 
baskı kontrol altında tutulacak ve kaçak avcılık önlenecekt�r.

Değ�şen tüket�m alışkanlıkları ve �ht�yaçlar doğrultusunda; çağdaş, b�l�msel ve teknoloj�k 
�mkanlardan yararlanarak tarımsal üret�m ve arz güvenl�ğ�n� destekleyen pol�t�kalar �le yeterl� ve 
güven�l�r gıda arzını sağlamak, üret�m� yönlend�rmek, makro düzeyde üret�m ve t�caret pol�t�kaları 
oluşturmak, uluslararası pazarlarda b�yoloj�k çeş�tl�ğ� avantaja dönüştürmek, �şletme yapılarını 
�y�leşt�rmek, kırsalda yaşam standartlarını ve refah düzey�n� yükseltmek temel yaklaşımımızdır.
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Antik Tiyatro Konuralp / Düzce
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GIDA
GÜVENİLİRLİĞİ
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Tüm dünyada b�reyler�n b�yoloj�k büyüme, fizyoloj�k ve z�h�nsel gel�ş�mler�n� sağlayarak sağlıklı b�r 
Yaşam sürdüreb�lmeler� �ç�n yeterl� m�ktarda ve güven�l�r gıdayı alab�lmeler� gerekmekted�r.

Gıda güven�l�rl�ğ� alanındak� gel�şmelerde tüket�c� sağlığının ve menfaatler�n�n en üst düzeyde 
korunması, mult� d�s�pl�ner b�r yaklaşım ve farklı meslekler arasındak� �şb�rl�ğ�n�n sağlanması, hatanın 
yer�nde tesp�t� ve gerekl� önlemler�n alınmasının sağlanması, son ürün kontrolü yer�ne s�stem�n 
kontrolü anlayışının ben�msenmes� ve uygulanmasına önem ver�lmekted�r.

Gıdalarda olab�lecek fiz�ksel, k�myasal, b�yoloj�k ve her türlü zararların bertaraf ed�lmes� �ç�n alınan 
tedb�r ve süreçler�n bütünü “gıda güven�l�rl�ğ�”, raf ömrü süres�nce fiz�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k 
r�skler� taşımayan gıda �se “güven�l�r gıda” olarak tanımlanmaktadır.

Gıda güven�l�rl�ğ� alanındak� gel�şmelerde tüket�c� sağlığının ve menfaatler�n�n en üst düzeyde 
korunması, mult� d�s�pl�ner b�r yaklaşım ve farklı meslekler arasındak� �şb�rl�ğ�n�n sağlanması, hatanın 
yer�nde tesp�t� ve gerekl� önlemler�n alınmasının sağlanması, son ürün kontrolü yer�ne s�stem�n 
kontrolü anlayışının ben�msenmes� ve uygulanmasına önem ver�lmekted�r.

Güven�l�r gıda üret�m ve arzı �ç�n öncel�kle; tohum, fide, fidan, gübre ve �laç g�b� g�rd�ler�n b�l�nçl� 
olarak uygun zamanda ve gereken m�ktarda kullanılması ve doğru yet�şt�rme tekn�ğ�n�n kullanılması 
son derece öneml�d�r.

Hammadden�n elde ed�ld�ğ� �lk aşamada �y� tarım uygulamaları, ürün �şleme ve �k�nc�l üret�m 
aşamalarında �se �y� üret�m uygulamaları, �y� h�jyen uygulamaları, tehl�ke anal�zler� ve kr�t�k kontrol 
noktaları g�b� gıda güven�l�rl�ğ� ve kal�tes� �ç�n uygun yöntem ve yaklaşımlar uygulanmaktadır. 
Böylece gıda maddeler�n�n, üret�mden tüket�c�ye ulaşıncaya kadar bütün aşamalarında güven�l�r 
olması sağlanmaktadır. Bu uygulamalar, sadece gıda maddeler�n�n üret�m�nde değ�l, kullandığımız 
her türlü üründe kal�te ve güven�l�rl�k anlayışının b�r gereğ� olarak ben�msenm�şt�r.



Gıdanın �nsan sağlığına zararlı olup olmadığının bel�rlenmes�nde; tüketen�n sağlığı üzer�nde an�, kısa 
veya uzun vadede oluşturab�leceğ� muhtemel etk�ler� yanında, gelecek nes�ller üzer�ndek� etk�ler�, 
b�r�kerek artan muhtemel toks�k etk�ler� ve bel�rl� tüket�c� gruplarının özel sağlık hassas�yetler� de 
d�kkate alınmaktadır.

Bu amaçla yürütülen denet�m ve kontrollerle, Türk Gıda Mevzuatına uygun güven�l�r ve h�jyen�k gıda 
üret�m�n�n sağlanması yanında gıda �ş yerler�n�n tekn�k ve h�jyen�k normlarının gel�şt�r�lmes� 
hede�enmekted�r. Gıda güven�l�rl�ğ�n�n öneml� b�r bölümünü oluşturan gıda h�jyen�n�n tem�n�ne 
yönel�k yürütülen denet�m ve kontroller; �thalat ve �hracatta yapılan kontroller dah�l olmak üzere 
b�r�nc�l üret�m aşamasından tüket�c�ye kadar olan tüm aşamalarda; �şletmeler�n onay/kayıtları �le 
şüphe, ş�kayet, �zleme, �zleneb�l�rl�k, gözet�m ve denet�m g�b� farklı h�zmet ve tekn�kler�n tümünü 
�çermekted�r. 

Denet�m ve kontroller; r�sk esasına göre uygun sıklıkta ve gıda maddes�n�n taşıdığı r�skle orantılı, 
�şyer� sorumluluğu temel�nde yapılmaktadır. R�ske dayalı denet�m s�stem�nde; �şletmen�n asgar� 
tekn�k ve h�jyen�k şartları, öncek� kontrollerden ed�n�len b�lg� ve deney�mler �le gıda �şletmec�ler�n�n 
uyguladıkları otokontrol sonuçları göz önünde bulundurulmaktadır.

Yapılacak çalışmalarda tüm tara�arla �şb�rl�ğ� yapılması, güven�l�r gıda b�l�nc�n�n toplumun tüm 
kes�mler�nce ben�msenmes� son derece öneml�d�r. Bu nedenle, “ç�ftl�kten sofraya” anlayışı �le 
tamamlayıcı ve etk�n b�r gıda ve yem denet�m�n�n sağlanması yoluyla tüket�c�ye güven�l�r gıda arzının 
tem�n�, tüket�c� menfaat�n�n ve toplum sağlığının en üst sev�yede korunması ve sektörde haksız 
rekabet�n önlenmes� Bakanlığımızın temel yaklaşımıdır.

Güven�l�r gıda üretmek ve tüket�c�ye güven�l�r gıdaları ulaştırmak kadar, tüket�c�ler�n de 
b�l�nçlend�r�lmeler�, tüket�c� memnun�yet�n�n en üst düzeyde sağlanması da bu anlayışın gereğ�d�r.
Yaklaşımımız, gıda ve yem güven�l�rl�ğ�n�, halk sağlığı, b�tk� ve hayvan sağlığı ve refahını, tüket�c� 
menfaatler� �le çevren�n korunmasını da d�kkate alarak korumak ve sağlamaktır.
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Ceneviz Kalesi ve Plajı / Düzce
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BİTKİ SAĞLIĞI,
HAYVAN SAĞLIĞI

VE REFAHI
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B�tk� sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı uygulamaları toplum ve çevre sağlığını etk�leyen en öneml� 
unsurlardandır. 

Bu nedenle �nsan ve çevre sağlığının korunması �le güven�l�r gıda arzını esas alan b�tk� ve hayvan 
sağlığı uygulamaları yoluyla; hastalık ve zararlılardan dolayı oluşacak ekonom�k kayıpları azaltarak 
arzulanan üret�m sev�yeler�ne ulaşmak, üret�c�ler�n gel�r sev�yeler�n� artırmak, ulusal ve uluslararası 
t�caret� kolaylaştırmak temel yaklaşımımızdır.

Ülkeler hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmes� �ç�n hayvan hareketler�n�n kontrolüne ve 
b�yogüvenl�k önlemler�ne büyük önem vermekted�rler. 

Tek b�r ülken�n b�le b�r hastalığı kontrol altına alamaması, komşu ve uzak ülkeler açısından r�sk 
oluşturmaktadır. Bu nedenle hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın sürdürüleb�lmes� �ç�n 
hayvan hastalıklarıyla küresel ölçekte mücadele yapılması gerekmekted�r.

Hayvan ve hayvansal ürünlerden �nsanlara geçen (zoonoz) hastalıklar neden�yle toplum sağlığı c�dd� 
olarak tehd�t altında kalab�lmekted�r. Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı b�r ortamda 
�nsan sağlığını korumak ve gıda güven�l�rl�ğ�n� tem�n etmek mümkün değ�ld�r. Ayrıca, hayvanların 
doğasına uygun b�r şek�lde yet�şt�r�lmes�, bakım, besleme, barındırma ve nak�ller� �le �lg�l� 
düzenlemeler yapılarak hayvan refahının sağlanması, Veter�ner Halk Sağlığı tedb�r ve uygulamaları 
�le hayvanlardan �nsanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması vazgeç�lemez 
gerekl�l�klerd�r.
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Bu amaçla Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığır, Koyun ve Keç� Brucella hastalıkları ülkem�zden yok ed�lerek, 
hayvan sağlığı güvence altına alınacak, gıda güven�l�rl�ğ� ve bunun sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlanacaktır. 
Hayvanların yet�şt�r�ld�ğ� �şletmelerde, nakl�nde ve kes�m�nde uluslararası kabul gören hayvan refahı 
koşulları tam anlamıyla uygulanacaktır. 

B�tk�lere arız olan hastalık, zararlı, yabancı otlar ve d�ğer etmenlere karşı b�yoloj�k dengeye zarar 
vermeden; kültürel tedb�rler, mekan�k mücadele, b�yoloj�k mücadele ya da en az k�myasal �laç 
kullanılan entegre mücadele g�b� modern yöntemlerle mücadele ed�lmes�, b�tk� sağlığını tehd�t eden 
zararlı organ�zmalar �ç�n r�sk anal�z� yapılarak gerekl� görülen önley�c� tedb�rler�n alınması 
gerekmekted�r. B�tk� sağlığı uygulamalarında sürdürüleb�l�r tarımsal üret�m�n sağlanması ve 
kalıntısız ürün elde etmek �ç�n gerekl� tedb�rler alınacak, b�tk�sel üret�mde kullanılan pest�s�tler�n 
kontrolü ve �zlenmes� sağlanacaktır.

Etk�n kontrol ve �zleme yapılarak, tüket�c� ve çevre sağlığını önemseyen b�r yaklaşımla daha güven�l�r 
b�tk� koruma uygulamaları gerçekleşt�r�lecek, b�tk� koruma ürünler�n�n güvenl� kullanımı ve kontrol 
altına alınab�lmes�, k�myasal �laç kullanımının azaltılmasına yönel�k çalışmalar gel�şt�r�lerek etk�n b�r 
şek�lde sürdürülecekt�r.

B�tk�sel üret�me sağlıklı materyallerle başlamanın garant�s� olan ve Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� arasında 
uygulanan b�tk� pasaportu s�stem�n�n ülkem�zde de uygulanmaya başlaması ve yaygınlaştırılması 
üret�m materyaller�n�n etk�n kontrolünü beraber�nde get�rmekted�r.

Bu çalışmalar yapılırken özell�kle t�carete konu olan tarımsal ürünlerde karant�na h�zmetler�n�n 
etk�nl�ğ� artırılacak, böylece t�caret kolaylaştırılırken karant�naya tab� organ�zmaların ülkem�ze 
bulaşması ve yayılması önlenecekt�r.
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Akçakoca / Düzce
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TARIMSAL 
ALT YAPI VE 

KIRSAL KALKINMA
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Kırsal kalkınma; kırsal alanda yaşayan ve geç�m�n� tarım sektöründen veya d�ğer kırsal gel�r 
kaynaklarından sağlayan b�rey ve toplulukların yaşam şartlarını �y�leşt�rmek ve refahını artırmaktır. 
Sürdürüleb�l�r kırsal kalkınma �ç�n ver�ml�l�ğ� artırıcı tedb�rler �le b�rl�kte entegre kırsal kalkınma anlayışı 
önem kazanmaktadır.

Tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma çalışmaları �le kırsalda çalışan nüfusun hayat standardının 
yükselt�lmes� açısından sosyal altyapı yatırımlarına da yer ver�lmekted�r. Böylece, pas�f üret�c�den, 
katılımcı ve planlama sürec�ne dah�l örgütlü ve üretken üret�c� model�ne geç�ş sağlanmaktadır.

Ülkem�zdek� tarımsal �şletmeler�n yapısı dünya ülkeler� �le rekabet� zorlaştırmaktadır. Ekonom�k �şletme 
büyüklüğünün korunamaması, sürdürüleb�l�r tarımı tehd�t etmekte ve �şletmeler�n rekabet gücünü 
zayı�atmaktadır. Ayrıca bu durum, sulama şebekes� ve ulaşım ağından yeter�nce faydalanılamamasına, 
üret�m�n zorlaşmasına, �şgücü, sermaye ve üret�m kayıplarının artmasına neden olmakta, sınır 
anlaşmazlıklarına ve sosyal huzursuzluklara yol açmaktadır.

Tarımsal altyapı sorunlarının g�der�lmes� ve kırsal kalkınmanın sağlanması �ç�n; kırsal alanlarda araz� 
düzenlemes�, �şletme ölçeğ�n�n büyütülmes�, üret�m ve ver�m artışlarının sağlanması, �şletmeler�n gel�r ve 
rekabet güçler�n�n artırılması, tarım sanay� entegrasyonunun sağlanması, �st�hdam �mkanlarının 
artırılması, kırsal çevren�n korunmasına yönel�k tedb�rler�n uygulanması, �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� 
büyük önem taşımaktadır.

Plan dönem�nde tarım araz�ler�n�n m�ras yoluyla bölünmes�n�n de önüne geçmek amacıyla Bakanlığımız 
tarafından yasal ve yapısal değ�ş�kl�kler yapılarak, pazar odaklı ve rekabet eksenl� tarımsal üret�m�n önü 
açılacaktır.

Tarımsal ver�ler�n tek b�r yerde toplanması ve kolay er�ş�m sağlanması �ç�n, kurulacak olan Tarım Parsel 
B�lg� S�stem� (TARBİL) �le Ç�ftç� Kayıt S�stem� entegre ed�lecekt�r. Bunun yanı sıra köy ve �lçeler�n gel�şme 
eksenler� bel�rlenerek, �ht�yaç anal�z� yapılacak ve hedef odaklı destekleme s�stem�ne geç�lecekt�r.

Aynı zamanda kırsal alanda eğ�t�m-yayım, örgütlenme ve uygun destekleme yöntemler�yle yerel 
kaynaklar harekete geç�r�lecek, tarım ve gıda sektörler� modern ve rekabetç� b�r yapıya kavuşturulacak, 
kırsal nüfusun �ş ve yaşam koşulları �y�leşt�r�lerek refah sev�yes� yükselt�lecekt�r.
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Kurumsal yönet�m s�stem� ve �nsan kaynakları, teknoloj�k ve fiz�ksel altyapıyı �le sosyal �mkanlar ve 
kurumun ulusal ve uluslararası �majı kurumsal kapas�tey� oluşturmaktadır.

 Hızlı, etk�n ve kal�tel� h�zmet sunmak �ç�n kurumsal mükemmel�yet� sağlamak üzere kurumsal yönet�m 
s�stem�n� ve �nsan Kaynakları yönet�m�n� etk�n hale get�rmek, teknoloj�k ve fiz�ksel altyapıyı gel�şt�rmek, 
sosyal �mkanları �y�leşt�rmek, ver�len h�zmetler ve etk�ler� konusunda ulusal ve uluslararası görünürlüğü 
artırmakla b�rl�kte kurum �majını güçlend�rmek amaçlanmaktadır.

Gen�ş teşk�lat yapısı ve köklü b�r geçm�şe sah�p olan Bakanlığımız, h�zmet etk�nl�ğ�n� artıracak, çağdaş 
tarım anlayışına uygun, tarım sektörünün değ�şen ve gel�şen talepler�ne daha hızlı cevap vereb�lecek, 
mevcut kaynaklardan azam� şek�lde faydalanacak b�r yapıya kavuşmuştur. 

Bakanlığımız faal�yetler�n�n tanıtımı, �majının güçlend�r�lmes�, tarım konusunda yetk�n ve doğru 
b�lg�lend�rme ve yönlend�rmeler�n yapılması, uygun �let�ş�m araçları kullanılarak h�zmetler�n kamuoyuna 
yansıtılması, paydaşların b�lg�lend�r�lmes�, �let�ş�m ve koord�nasyonun artırılması sağlanacaktır. Böylel�kle 
h�zmetler�n paydaşlara ulaştırılması ve anlatılması �le tanınırlığın artırılması, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapılarak çözüme ve gel�ş�me katkının b�rl�kte gerçekleşt�r�lmes� hede�enmekted�r.
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TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ

1. Tarımsal üret�m kaynaklarını 
koruyarak kal�tel� tarım ürünler�ne 
er�ş�leb�l�rl�ğ� ve gıda güvenl�ğ�n� sağlamak.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

2. Üret�mden tüket�me kadar, uluslararası 
standartlara uygun gıda güven�l�rl�ğ�n� sağlamak.

BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI

3. Çevreye duyarlı ve etk�n b�tk� sağlığı tedb�rler� 
�le kal�tey� koruyarak b�tk�sel üret�m� artırmak.
4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol 
ve erad�ke etmek, hayvan refahını sağlamak.

TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA

5. Tarımsal ve sosyal altyapı h�zmetler�n� gel�şt�rmek, 
kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal 
alanların caz�bes�n� artırmak.

KURUMSAL KAPASİTE

6. Hızlı, etk�n ve kal�tel� h�zmet sunmak 
�ç�n kurumsal mükemmel�yet� sağlamak. 
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1. Tarımsal üret�m kaynaklarını koruyarak kal�tel� tarım ürünler�ne er�ş�leb�l�rl�ğ� ve gıda güvenl�ğ�n� 
sağlamak.
Tarımsal ve ekoloj�k kaynakları korumak, üret�mde ver�m ve kal�tey� artırmak �ç�n uygun yöntem ve 
teknoloj�ler gel�şt�rmek ve tarım ürünler� �le gıda maddeler�nde arz güvenl�ğ�n� sağlamaktır. Bu amaçla, 
tarımda �zleneb�l�rl�k ve sürdürüleb�l�rl�k �le güven�l�r ürün arzını sağlayan, r�skler�n tesp�t ed�ld�ğ� ve 
yönet�leb�l�r hale get�r�ld�ğ� s�gorta s�stem� �le güçlend�r�len, rekabet eksenl� tarım sektörü oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

2. Üret�mden tüket�me kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güven�l�rl�ğ�n� sağlamak.
Hammaddeler�n elde ed�ld�ğ� �lk aşamadan �t�baren her türlü gıda maddes�n�n ve gıda �le temasta bulunan 
madde ve malzemeler�n üret�m�, �şlenmes�, muhafazası, depolanması ve pazarlanması aşamalarında 
uluslararası standartlara uygun olarak gıda güven�l�rl�ğ�n� tem�n etmek ve tüket�c� sağlığını en üst 
sev�yede korumak amaçlanmaktadır.

3. Çevreye duyarlı ve etk�n b�tk� sağlığı tedb�rler� �le kal�tey� koruyarak b�tk�sel üret�m� artırmak.
B�tk�sel üret�m�n�n rekabetç� ve sürdürüleb�l�r b�r yapıya kavuşması �ç�n b�tk� sağlığı konusunda yapılacak 
çalışmalar son derece öneml�d�r. B�tk�sel üret�mde �ç ve dış karant�na h�zmetler�n�n, entegre mücadele 
metotlarının gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması, b�tk� koruma ürünler� �le uygulama ek�pmanlarının 
kontrol ve denet�m h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes� amaçlanmaktadır.

4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve erad�ke etmek, hayvan refahını sağlamak.
Ülkem�z hayvancılığının gel�şt�r�lmes�, hayvan ve hayvan ürünler�n�n uluslararası h�jyen kurallarına uygun 
üret�lmes� �ç�n etk�n hayvan sağlığı tedb�rler�n�n uygulanması amaçlanmaktadır. Aynı şek�lde zoonoz 
hastalık r�skler�n�n azaltılarak halk sağlığının korunması ve hayvanların üret�m, nak�l ve kes�m� esnasında 
gerekl� refah koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır.

5. Tarımsal ve sosyal altyapı h�zmetler�n� gel�şt�rmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların 
caz�bes�n� artırmak.
Kırsal alanda yaşayan ve geç�m�n� tarımdan sağlayan b�rey ve toplulukların yaşam şartlarını �y�leşt�rmek ve 
gel�rler�n� artırmak amaçlanmaktadır. Kırsal alanda ekonom�k faal�yetler çeş�tlend�r�lecek, araz� parçalılığı 
azaltılacak, tarla �ç� gel�şt�rme h�zmetler� �le modern sulama s�stemler� kurulacak ve sulama randımanı 
yükselt�lecekt�r.
Kırsal kalkınmanın desteklenmes� amacıyla tahs�s ed�len ulusal ve uluslararası fonlar etk�n olarak 
değerlend�r�lecekt�r. Tarım araz�ler�n�n tarım dışı kullanımı önlenecek ve çevre duyarlılığı �ç�nde toprak ve 
su kaynakları korunacak ve �y�leşt�r�lecekt�r. Tarımsal b�lg� s�stem� gel�şt�r�lerek elde ed�len ver�lere, karar 
ver�c� ve kullanıcıların kolayca er�ş�m� sağlanacaktır.

6. Hızlı, etk�n ve kal�tel� h�zmet sunmak �ç�n kurumsal mükemmel�yet� sağlamak.
Kurumlar görev ve sorumluluklarını personel ve d�ğer kaynakları �le yer�ne get�rmeye çalışırlar. İnsan 
kaynağının harekete geç�r�lmes� ve ver�ml� çalıştırılab�lmes� �ç�n pek çok unsurun b�rl�kte ele alınması 
gerekmekted�r. Çalışma ver�ml�l�ğ�n� etk�leyen en öneml� unsurlardan olan çalışanların kurumsal a�d�yet 
duygusunun gel�şt�r�lmes�, mot�vasyonlarının artırılması ve konforlu b�r çalışma ortamının sağlanması 
amaçlanmaktadır.
Görev ve sorumluluk alanındak� değ�ş�m ve gel�ş�m�n çalışanlarca güncel olarak tak�p ed�lmes�n� 
sağlamak, personel�n b�lg� düzey�n� ve k�ş�sel gel�ş�m�n� artırmak hede�enmekted�r. Çalışanların ver�lere 
ulaşımını kolaylaştıracak tekn�k altyapı oluşturulacak ve �dar� yapı gel�şt�r�lecekt�r. 
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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 ziksel altyapıyı 
geliştirmek, sosyal imkanları 
iyileştirmek.   

17.  Kurum imajını güçlendirmek, 
etkinliği ve görünürlüğü artırmak.  
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STRATEJİK ALAN 1
 

 
 

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 hedeenmiştir. Ülkemiz, doğal kaynakların zenginliği, 
biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal üretim için gerekli olan bütün şartlara

 
sahip olup, ziksel 

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 hedeenmektedir. 
Problemli sahaların ıslah çalışmaları yapılarak üretime kazandırılması, tarım arazilerinin 
sınıandırılması, 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 
hedeenmektedir. 2012 yılında İl Müdürlüğümüzce 206 denetim yapılmıştır.

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

4

 

Yüzey ve yeraltı sularında nitrat 
ve ötrokasyon 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 
hedeenmektedir. Yıllık olarak tahsis edilen mera miktarını ifade eder. İlimizde 2012 yılında 
yapılan mera tahsis alanı toplam 1.000 dekardır.   
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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 deenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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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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 sertikalı 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, sertikalı dan, de 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 hedeenmektedir.  

 

 

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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 2012 yılında e -ıslah sisteme kayıtlı 13.230

 
adet dişi hayvan 

vardır.
 

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -2
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

3
 

Sertikalı dan / de 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 hedeenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertikalı ya da standart dan/çilek 
desi ile tesis edilen alanı ifade eder. 2012 yılında

 
sertikalı dan 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 hedeenmektedir.  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. 

 
 

 



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 hedeenmektedir. Tarım ürünlerinde yat 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 hedeenmektedir. 

            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 yatlarla 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 hedeenmektedir. 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, yat dalgalanmalarının önlenmesi hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir.

 
          

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 hedeenmektedir.

 
          

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 hedeenmektedir.  

            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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir. Bu kapsamda ğ, 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 hedeenmektedir. 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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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 taraarla 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.          
 

PERFORMANS HEDEFİ -4
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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 hedeenen 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.

 



Tarım Strateji Belgesi | 64 

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 hedeenmektedir.

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -5
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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 hedeenmektedir. 
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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 taraarla 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.  
 

PERFORMANS HEDEFİ -6
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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 sertikalı tohum, dan ve denin 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 sertikalı tohum, dan ve dede 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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir.
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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 hedeenmektedir.  
         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 hedeenmektedir.  

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2012 2013  2014  2015  2016  2017  
4 Belgelendirilen dan/de üretim 

miktarı (Bin Adet) 
275 290  300  310  320  330  

SORUMLU BİRİM BÜBSŞM, İGTHM  
             
            Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak ülkemiz sertikalı dan/de ihtiyacının yurtiçi 

üretimle karşılanması ve bitkisel üretimin artırılması hedeenmektedir. Bakanlığımızca kontrol 
edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden sertikalı ve standart olarak belgelendirilen dan/de 
miktarını ifade eder.

          
           

İlimizde 2012 yılında belgelendirilen dan miktarı 275.000 adet dir.    
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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, spesikasyonlarına 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 hedeemektedir.  

 

 
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 hedeenmektedir.  
         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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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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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 hedeenmiştir.  

         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" hedeenmiştir.  

         Bunun yanında hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir mücadelenin sağlanabilmesi 
hedene 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 hedeenmektedir.  

  

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 hedeenmektedir.

  
          

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 hedeer 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 

hedeenmektedir.  
          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 hedeenmektedir. 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 hedeenmektedir.
 

         
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. 
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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 hedeenmektedir. 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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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 hedeenmektedir. 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 sertikalandırılması 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 

hedeenmektedir. 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.

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -11
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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 hedeenmektedir. 

            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.

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -12
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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, sınıandırılması 

ve potansiyel yararlanma imkânlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı 
altyapısı oluşturmak hedeenmektedir. 

          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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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, kooperatierce 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 
hedeenmiştir. 

         Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stoklar ve yatlarla 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 hedeenerek 

kooperatif projeleri hayata geçirilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatiere 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. 

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -13
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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 

kooperatierin 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 hedeenmektedir.  

         İlimizde 1163 sayılı kooperatif kanunu kapsamında toplam 90 adet kooperatif bulunmakta 
olup,  2012 yılında 13 kooperatin denetimi gerçekleştirilmiş ve denetim oranı % 14 olarak 
gerçekleşmiştir. 
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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 hedeenmektedir.  

           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 
hedeenmektedir. 

         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 kooperatierce 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 vasıı damızlık 
küçükbaş hayvan temin edilmekte ve üretime kazandırılmaktadır. Tarımsal amaçlı 
kooperatierin uyguladıkları hayvancılık projelerine yüksek vasıı damızlık küçükbaş hayvan 
teminini ifade eder.

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -14
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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 hedeenmektedir. 

          İlimizde 2012 yılından itibaren sadece sertika 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 sertikalandırılan 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 hedeenmektedir.  

         İlimizde 2012 yılından itibaren sadece sertika verilen eğitimler dikkate alınmıştır. 2012 
yılında İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte  10 adet kurs düzenlenmiş ve kurs sonunda 
221 kişiye sertika verilmiştir. 

          Sertikalı 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 hedeenmektedir. 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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STRATEJİK ALAN 5
 

Kurumsal Kapasite
 

 

STRATEJİK AMAÇ 6
 Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliye� 

sağlamak.
 

STRATEJİK HEDEF 15
 Kurumsal yöne�m sistemini ve insan kaynakları yöne�mini etkin 

hale ge�rmek. 
 

PERFORMANS HEDEFİ 15
 Kurumsal yöne�m sistemini ve insan kaynakları yöne�mini etkin 

hale ge�rmek.
 

             
            Amaç ve hedeere ulaşma yönünde yönetim süreçlerinin etkinliğini, işlerin mevzuata 

uygunluğunu, varlıkların korunması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak 
hedeenmiştir. 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 hedeenmektedir. 

 
 

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 hedeenmektedir.  
         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.

 

PERFORMANS HEDEFİ -15
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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 sertika 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 hedeenmektedir.

 
          

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 hedeenmektedir.  
 
 

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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STRATEJİK ALAN 5
 Kurumsal Kapasite

 
 

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

mükemmeliyeti sağlamak.
 

STRATEJİK HEDEF 16
 Teknolojik ve ziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları 

iyileştirmek.
 

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

             
           Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için teknolojik ve ziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal 

imkânları iyileştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda iş akış süreçlerini tanımlamak, basitleştirmek ve 
hızlandırmak hedeenmiştir. 

           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 ziki altyapıyı geliştirmek ve sosyal imkânları iyileştirmek hedeenmektedir.  

 
 

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; 
liet, rapor, plan, bülten, dergi ve kitap sayısını ifade eder. Bu yayınlara Bakanlık internet 
sitelerinden ulaşılmaktadır.

 
 

PERFORMANS HEDEFİ -16
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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, Coğra 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 
hedeenmektedir. 

        Müdürlüğümüze ait 2 hizmet binası ve 1 lojman bulunmaktadır.  
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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 
hedeer 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 hedeenmektedir.

 
          

İlimizde 2012 yılında 1 adet fuar gezisi düzenlenmiştir.
 

 

PERFORMANS HEDEFİ -17
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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 hedeenmektedir.  

           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, liet 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 
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Stratejik Alanlar

 

Stratejik Amaçlar

 

Stratejik Hedeer

 

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 ziksel 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 Tehd�tler)
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Müdürlüğümüzün temel çalışma alanlarına �l�şk�n güçlü ve 
gel�şmeye açık yönler �le dış çevrede karşı karşıya bulunduğu 
fırsatların ve tehd�tler�n bel�rlenmes� �ç�n GZFT anal�z� 
yapılmıştır.

GZFT anal�z sonuçları, her stratej�k alan �ç�n ayrı ayrı ele 
alınmıştır.  
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1. TARIMSAL ÜRETİM VE  ARZ GÜVENLİĞİ
GZFT ANALİZİ

ZAYIF  YÖNLER

ì Araz�ler�n küçük ve parçalı olması,
ì Pazarlama mekan�zmalarının yeter�nce gel�şmemes�,
ì İşletmeler�n rekabet gücünün düşük olması,
ì Araştırma-yayım-üret�c� z�nc�r�n�n etk�nl�ğ�n�n yeterl� olmaması,
ì Üret�m planlamasına temel oluşturacak bütünleş�k b�lg� s�stem�n�n eks�kl�ğ�,
ì Tarımsal �stat�st�kler�n derlenmes�nde yaşanan yapısal eks�kl�kler,
ì Üret�c�ler�n kayıt tutma alışkanlıklarının olmaması,
ì Soğuk hava depoları �le kurutma tes�sler�n�n azlığı,
ì Mera alanlarının azlığı,
ì Ç�ftç�lere h�zmet götüren konu uzmanı personeller�n sık sık yer değ�şt�rmes�,
ì Tarımsal örgütler�n �sten�len özell�kte etk�nl�k gösterememeler�,
ì Dünya üret�m ve tüket�m trendler�n�n yeter�nce tak�p ed�lememes�,

GÜÇLÜ  YÖNLER

ì İkl�m�n üret�m çeş�tl�l�ğ�ne �mkan vermes�,
ì Düzce Ovasının ver�ml� toprakları, 
ì 2B alanlarının kayıt altına alınarak ç�ftç�ler�n üret�m �ç�n kullanmaya başlayacak olmaları,
ì Üret�c�ler�m�z�n kapama meyve bahçes� kurma �steğ�,
ì Eğ�t�m ve yayım faal�yetler�n�n sürekl�l�ğ�,
ì Tarımsal destekleme s�stem�n�n üret�m� yönlend�rmedek� etk�s�,
ì Ç�ftç� ve hayvan kayıt s�stem�n�n varlığı,
ì Kurum çalışanlarının tarım kes�m�yle güçlü �let�ş�m becer�s�,
ì Köy ve beldelerde görev yapan TAR-GEL personel�n�n varlığı,
ì Büyük pazarlara olan yakın mesafe,
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TEHDİTLER

ì Tarım araz�ler�n�n tarım dışı kullanımına yönel�k talepler,
ì Tarım araz�ler�n�n parçalanmasının devam etmes�,
ì Genç nüfusun tarımsal üret�m yapma yer�ne şeh�rde yaşama �steğ�,
ì Bazı tarımsal g�rd�lerde dışa bağımlılık ve mal�yetler�n yüksekl�ğ�,
ì B�l�nçs�z sulamalar,
ì Su kaynaklarının azalması ve kuraklık,
ì İkl�m değ�ş�kl�kler�ne bağlı doğal afetler,
ì DTÖ, AB ve d�ğer uluslararası kuruluşların pol�t�kaları,
ì Alıcı ülkeler�n dış t�caret pol�t�kalarındak� değ�ş�kl�kler ve rekabet�n artması,

FIRSATLAR

ì Sektöre yönel�k pazar talepler�n�n sürekl�l�ğ�,
ì Teknoloj� kullanımı ve tüket�c� b�l�nc�ndek� artış,
ì Sermayen�n tarıma �lg�s�n�n ve kred� �mkanlarının artması,
ì Üret�m ve ürün �şlemede uluslararası standartların uygulanması,
ì Toprak ve su kaynaklarının korunması, çevre konusunda b�l�nç ve duyarlılığın artması,
ì Modern sulama s�stemler�n�n kullanımındak� artış,
ì Üret�c�n�n sözleşmel� tarıma yönelmes�,
ì Organ�k ve �y� tarım uygulamalarının gel�şmes�,
ì Tarım ürünler� �hracat potans�yel�n�n yüksek olması,
ì Tarım s�gortası s�stem�yle ürün kayıplarının güvence altına alınab�lmes�,
ì Pazara ulaşım olanaklarındak� kolaylıklar, 
ì Artan nüfusun gıda �ht�yacı, 
ì M�ras yasasının yasalaşmasıyla b�rl�kte tarım araz�ler�n�n parçalanmasının önüne geç�leb�lecek olması
ì İl�m�zde yen� kurulan Z�raat ve Doğa B�l�mler� Fakültes�n�n eğ�t�m ve öğret�me başlayacak olması,
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2.  GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
GZFT ANALİZİ

ZAYIF  YÖNLER

ì Konu uzmanı tekn�k personel�n azlığı,
ì  Sürekl� değ�şen mevzuat,
ì Güncel mevzuat hakkında sektör çalışanlarının b�lg� eks�kl�ğ�,
ì Tarım ve gıda sektörünün tam olarak kayıt altına alınamaması,
ì  Güven�l�r gıda konusundak� sektörün altyapı eks�kl�kler�,
ì Halkımızın gönüllü gıda denetç�s� konusundak� �lg�s�n�n azlığı,

GÜÇLÜ YÖNLER

ì Gıda kontrol ve denet�m yetk�s�n�n tek otor�tede toplanmış olması,
ì Güçlü mevzuat altyapısı,
ì Güçlü b�r kontrol ve denet�m mekan�zmasının varlığı,
ì Ülkem�z�n güçlü b�r gıda ve yem laboratuvar altyapısı ve İl�m�z�n bu laboratuvarlardan yararlanma 

�mkanı,
ì Denet�m ve �zleme programları, r�sk esasına dayalı kontrol s�stem�n�n başlamış olması,
ì Kayıtlı �şletme sayısındak� artış,
ì Gıda Güven�l�rl�ğ� B�lg� S�stem�n�n kurulmuş olması,
ì 174 Alo Gıda Hattının varlığı
ì Gıda ve Yem dış t�caret� ve ac�l durumlar �ç�n Hızlı Alarm S�stem�n�n uygulanması,
ì Tüket�c�n�n ve üret�c�n�n haksız rekabete karşı korunması �ç�n Bakanlığımız tarafından takl�t ve tağş�ş 

yapan firma ve üret�c�ler�n kamuoyuna açıklanması, 
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TEHDİTLER

ì Yerleşm�ş olan tüket�m ve satış alışkanlıklarının değ�şt�r�lmes�ndek� zorluklar,
ì Kayıt dışı üret�m,
ì Tüket�c�n�n b�lg� eks�kl�ğ�,
ì İşletmeler�n küçük ölçekl� olması,
ì Gıda güven�l�rl�ğ� konusunda b�lg� k�rl�l�ğ� ve bu yolla oluşan güvens�zl�k,
ì B�r�nc�l üret�m aşamasında h�jyen uygulamalarında eks�kl�k,
ì İşletmelerde �zleneb�l�rl�ğ�n sağlanamaması,
ì Ülkem�ze kaçak g�r�ş� yapılan gıda 

FIRSATLAR

ì Genç ve eğ�t�ml�, b�l�nçlend�rmeye açık b�r nüfusun varlığı,
ì Gıda sektörünün tüket�c� talepler�n� d�kkate alması,
ì Dünya pazarlarında kal�tel� ve güven�l�r gıda taleb�n�n sürekl� artması,
ì Teknoloj�k gel�şmeler,
ì AB'ye katılım sürec�,
ì Gıda üret�m potans�yel� ve gel�şen gıda sanay�,
ì Yet�şm�ş genç ve d�nam�k �şgücü
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3. BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI
GZFT ANALİZİ

ZAYIF  YÖNLER

ì Bakanlık �le ün�vers�teler arasında �şb�rl�ğ�n�n yeterl� olmaması,
ì B�tk� ve hayvan hastalıkları erad�kasyon çalışmalarına gerekl� ve sürekl� desteğ�n sağlanamaması,
ì Yaptırımların yeters�z olması,
ì Hayvan nak�ller�nde hayvan refahı �ç�n gerekl� d�nlenme merkezler�n�n olmaması,
ì Yol kontroller�n�n yeterl� olmaması,
ì Kaçak hayvanlar �ç�n karant�na merkezler�n�n olmaması.
ì Kal�fiye personeller�n sık sık yer değ�şt�rmes�,
ì Ç�ftç�ler�n b�tk� sağlığının sadece k�myasal mücadele olarak görülmes�, b�yoloj�k ve entegre 

mücadeleye önem ver�lmemes�,
ì Küçük �şletmelerde tarım ve hayvancılık yapan ç�ftç�ler�n, b�tk� ve hayvan sağlığının önem�n� yeter�nce 

kavrayamamış olmaları,
ì Bazı hastalıklara yönel�k teşh�s altyapısı ve personel yeters�zl�ğ�,
ì Ç�ftç�ler�n hayvan refahının önem�n� yeter�nce kavrayamamış 

GÜÇLÜ YÖNLER

ì B�tk� pasaport s�stem� �le �zleneb�l�rl�ğ�n sağlanması,
ì Veter�ner ve b�tk� sağlığı kayıt s�stem�n�n varlığı,
ì Yeterl� ve deney�m ve b�lg� b�r�k�m�n� �çeren meslek� altyapının olması,
ì Hayvan ve b�tk� sağlığı alanında referans ve bölgesel laboratuvarların varlığı, 
ì Sert�fikalı tohum, fidan ve fide üret�m� ve kullanımındak� artış,
ì B�tk� koruma ürünler� uygulamasının yetk�l� k�ş�lerce yapılması ve kayıt altına alınması,
ì Hastalık ve zararlarla entegre mücadele yöntemler�n�n varlığı,
ì Uluslararası kuruluşlara üyel�k, 
ì Veter�ner sınır kontrol noktalarının varlığı ve sınır kontrol noktalarında gel�şm�ş
ì laboratuvarların kurulmuş olması.
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ì Denet�m ve kontrollerdek� zorluklar �le kaçak hayvan hareketler� ve g�r�şler�,
ì Salgın hastalıklar ve yaban hayatındak� hastalıklar,
ì Mezbahaların alt yapılarının yeters�z olması,
ì Ruhsatlı hayvan pazarlarının yeters�zl�ğ�,
ì Zararlı popülasyondak� beklenmeyen artışlar, ekos�stemde bozulmalar, 
ì Pest�s�tler ve gıda katkı maddeler�nden kaynaklanan �nsan ve hayvan sağlığı �ç�n tehl�keler�n artması,
ì Kontam�ne gıdalar ve yemler�n p�yasaya sürülmes�n�n hayvan sağlığını olumsuz etk�lemes�,
ì Pest�s�t ve atık depolama tes�sler�n�n bulunmaması,
ì K�myasalların yanlış kullanımından dolayı tarım ürünler�ndek� kalıntılar ve çevre k�rl�l�ğ�,
ì Gel�şt�r�lm�ş entegre mücadele yöntemler�ne uyulmaması,
ì Tarımsal ürünler�n taşınması ve depolanması aşamasında b�l�nçs�z uygulamalar,
ì Uygun sağlık koşullarını taşımayan hayvancılık �şletmeler�,
ì Kayıt dışı üret�m ve tüket�m,
ì Yüksek g�rd� mal�yetler�,
ì Üret�c�ler�n b�l�nçl� ve eğ�t�ml� olmaması,
ì Yasal düzenlemelerdek� zorluklar,

FIRSATLAR

ì Hayvan sağlığında Türk�ye'n�n bölges�nde ürün ve h�zmet sağlayıcı potans�yel� olması,
ì Büyük ölçekl� hayvancılık �şletmeler�n�n kurulmaya başlanması,
ì AB Müktesebatına uyum,
ì Doğal yapısı c�dd� tahr�batlara uğramamış alanların fazla olması,
ì Hayvan sağlığı s�gortasının yaygınlaşmaya başlaması,
ì Organ�k ve �y� tarım uygulamalarındak� gel�şmeler,
ì Kal�tel�, h�br�t, hastalıklara dayanıklı ve sert�fikalı tohumların kullanımının yaygınlaşması,
ì Artan nüfus neden�yle gıda güvenl�ğ� ve gıda güven�l�rl�ğ� açısından b�tk� ve hayvan   
ì sağlığının korunmasının en öneml� unsur hal�ne gelmes�,
ì Hayvan hastalıklarına karşı üret�len aşıların sürekl� olarak gel�şt�r�lmes�,
ì Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ve tüket�m�ndek� artış eğ�l�m�,
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4. TARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMA
GZFT ANALİZİ

ZAYIF  YÖNLER

ì Tarıma ve kırsal alana özgü ver� tabanının ve envanter b�lg�ler�n�n yeters�zl�ğ�,
ì Kırsal kalkınma sürec�ne STK'ların etk�n b�r şek�lde dah�l ed�lememes�,
ì Özell�kle uluslararası kaynaklara dayalı, kırsal kalkınma çalışmalarında, konu uzmanı
ì bulmadak� güçlükler,
ì Tarım – sanay� entegrasyonu ve pazarlama faal�yetler�nde etk�nl�k sorunları,
ì Uluslararası gel�şmeler�n zamanında ve yeter�nce tak�p ed�lememes�,
ì Kal�te ve standartlara uyum konusunda güçlükler,
ì Tarım-sanay� entegrasyonu ve pazarlama faal�yetler�nde etk�nl�k sorunları,
ì Kırsal alana h�zmet götüren kamu kuruluşları arasındak� koord�nasyon yeters�zl�ğ�.

GÜÇLÜ YÖNLER

ì Avrupa B�rl�ğ�'ne tam üyel�k doğrultusunda kayded�len gel�şmeler,
ì Uzaktan algılama s�stem�nden İl Müdürlükler�n�nde yararlanmasının sağlanması
ì Kırsal kalkınma destekler�n�n bütçedek� payının artması,
ì Bölgesel ve kırsal kalkınma proje deney�mler�,
ì Taşra teşk�latının yaygınlığı,
ì Çeş�tl�l�k serg�leyen geleneksel zanaat ve el sanatları konusunda Bakanlığın verd�ğ� eğ�t�mler,
ì Kırsal kalkınma destekler� �le kırsal sanay�n�n ve tarım dışı �st�hdamın desteklenmes�,
ì 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanunu'nun varlığı,
ì Örgütlenme konusunda yeterl� b�lg� b�r�k�m�n�n olması                                                                                        
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ì Dünyada enerj�, hammadde ve d�ğer g�rd� fiyatlarının yükselmes�,
ì Sermaye b�r�k�m� eks�kl�ğ� ve mal� kaynak yeters�zl�kler�,
ì Tarım, mera ve orman alanlarının amaç dışı kullanılması,
ì Kırsal �st�hdamın ve gel�r kaynaklarının ağırlıklı olarak tarımsal faal�yetlere dayanması, tarım 

sektöründe g�zl� �şs�zl�k ve kayıt dışılığın yaygınlığı,
ì Üret�m�n doğal koşullara bağımlılığı ve ver�m düşüklüğü,
ì Kırsal alanlarda yoksulluğun yaygın olması,
ì Kırsal altyapı yeters�zl�kler�, mevcut altyapının modern�zasyon �ht�yacı,
ì Doğal kaynakların koruma-kullanma denges� �le �lg�l� sorunlar,
ì Yerleş�m b�r�mler�n�n sayıca fazla, plansız, dağınık ve küçük olması,
ì Genç ve n�tel�kl� �şgücünün kırsal alanlardan göçü,
ì Geleneksel davranış eğ�l�mler� ve üret�m alışkanlıkları,
ì Kadın üret�c�ler�n örgütlenmes�n�n yeters�zl�ğ�,
ì Kırsaldak� tarım dışı potans�yel�n değerlend�r�lememes�,
ì Küçük ölçekl� a�le �şletmeler�n�n pazar - sanay� entegrasyonuna katılmalarının güçlüğü.

FIRSATLAR

ì Özel sektörün, kırsal alanda yatırım yapma eğ�l�m�n�n artması ve buna yönel�k teşv�kler,
ì Tarımsal ürünler�n değerlend�r�lmes� �ç�n coğrafi konum �t�bar�yle ulusal pazarlara
ì yakınlık,
ì Tarım-sanay� entegrasyonundak� gel�şmeler,
ì AB ve uluslararası kaynaklı fonlara er�şeb�l�rl�k,
ì Dünyada gıda fiyatlarındak� artış eğ�l�m�,
ì Tüket�c� b�l�nc�n�n gel�şmes� ve sağlıklı, kal�tel� ve organ�k ürünlere olan taleb�n artması,
ì İç ve dış talebe dayalı olarak gıda sanay��n�n gel�şmes�,
ì Kırsal tur�zme artan talep, 
ì Yaygın üret�c� örgütlenmes� ve STK yapılanması,
ì Tarımsal üret�m potans�yel�n�n zeng�nl�ğ� ve ürün çeş�tl�l�ğ�,
ì Marka olab�lecek yöresel ürün çeş�tl�l�ğ�,
ì Üret�m, haberleşme ve b�l�ş�m teknoloj�ler�n�n g�derek gel�şmes�,
ì Flora ve fauna zeng�nl�ğ�, çevre k�rl�l�ğ�n�n az olması ve organ�k tarım potans�yel�n�n bulunması,
ì Üret�c� örgütler�n�n, tarımsal sanay�ye olan eğ�l�mler�
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5. KURUMSAL KAPASİTE
GZFT ANALİZİ

ZAYIF  YÖNLER

ì İnsan kaynakları planlamasındak� zorluklar,
ì Genel �dar� ve tekn�k ara eleman eks�kl�ğ�,
ì H�zmet �ç� eğ�t�m�n yeters�zl�ğ�,
ì Personel�n yabancı d�l sev�yes�n�n düşük olması,
ì Mevcut b�l�ş�m kapas�tes�n�n etk�n kullanılamaması,
ì Ver� tabanları arasında fonks�yonel b�r entegrasyonun sağlanamamış olması,
ì Mevcut bütçe �mkanlarının sınırlı olması,
ì AR-GE konusunda b�r b�r�m�n olmaması,
ì Tarımsal eğ�t�m ve yayımda b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�s�ndek� yeters�zl�k,
ì Tarımsal destekler�n orta ve uzun vadel� etk�ler�n�n tesp�t ed�lmes�ne yönel�k çalışmaların yeters�zl�ğ�,
ì Sosyal akt�v�ten�n yeterl� olmaması,

GÜÇLÜ YÖNLER

ì  İl genel�nde yayılmış, yer�nde h�zmet veren teşk�lat yapılanması,
ì Tecrübel�, d�nam�k personel varlığı,
ì Genel anlamda kapsamlı mevzuat varlığı,
ì B�l�ş�m altyapısının varlığı,
ì Kapsamlı ver� tabanlarının olması,                                                                     
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ì Üret�c�ler�n meslek� eğ�t�m ve gel�r düzey�n�n �stenen düzeyde olmaması,
ì Tarımsal envanter ve kayıt s�stem�n�n arzu ed�len sev�yede olmaması,
ì Üret�c�ler�n geleneksel davranış özell�kler�,
ì Üret�c�lere yönel�k Bakanlık ve �lg�l� kurumlar dışında yapılan yanlış b�lg�lend�rme ve
ì yönlend�rmeler,
ì Eğ�t�m eks�kl�ğ�nden kaynaklanan �let�ş�m, eşgüdüm ve kaynak kullanımı sorunları,
ì STK'ların ve meslek kuruluşlarının eğ�t�m ve yayım çalışmalarında yeterl� düzeyde faal�yet 

gösterememeler�.

FIRSATLAR

ì Avrupa B�rl�ğ� uyum sürec� gereğ�, kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmaların hız 
kazanması,

ì Uluslararası kaynak ve fonların kapas�te gel�şt�rmede kullanım �mkanları,
ì Etk�n b�r kamu yönet�m anlayışının ben�msenm�ş olması,
ì B�lg� teknoloj�ler� yardımıyla tarımsal üret�m s�stemler�n�n gel�şmes�,
ì B�lg� teknoloj�ler�ne �lg�n�n her geçen gün artması,
ì AR-GE'ye ayrılan kamu kaynaklarının g�derek artması,
ì Ulusal ve uluslararası düzeyde eğ�t�m �mkanlarının artması.
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STRATEJİK 
PLANLAMA
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MALİYETLENDİRME

 
Bakanlık Bütçemiz  

Proje Sayısı 2013 Yılı 
Ödeneği (TL) 

2014 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL)  

2017 Yılı 
Ödenek 

Tekli (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 

Tekli (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL)  

2017 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL)  
7 295.000 350.000 400.000 450.000  500.000  

 

Döner Sermaye Bütçemiz 

2013 Yılı 
Ödeneği (TL) 

2014 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL)  

2017 Yılı 
Ödenek 

Tekli (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 

Tekli (TL) 

2015 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL) 

2016 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL)  

2017 Yılı 
Ödenek 

Tekli (TL)  
19 2.195.000 2.662.000 2.933.000 3.210.000  3.450.000  

  

2013–
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

2017 Yıllarına Ait Bütçe Planlaması  
 

 

2013 - 2017 Düzce Tarım Stratej� Belges�'n�n gerekt�rd�ğ� mal�yetler Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı genel bütçes� ve İl Özel İdare bütçes�nden kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� 
faal�yetle �se Bakanlık ve döner sermaye bütçes�nden her yıl yapılacak olan bütçe planlamasıyla 
karşılanacaktır.
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PAYDAŞ ANALİZİ
Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan müdürlüğümüz, �ç ve dış 
paydaşlarımızın talepler�ne karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle �ç ve dış paydaşların katılımları 
stratej�k planın oluşturulmasında öneml� b�r rol oynayacaktır. Dış paydaşların �ç�nde merkez� yönet�m 
kuruluşları �le �l�şk�lerde yasal statülerden kaynaklanan bel�rl� b�r h�yerarş� ve vesayet �l�şk�s� vardır. 
Müdürlüğümüzün �ç ve dış paydaşları aşağıdak� tabloda sunulmuştur.

Paydaşlar
DüzceValiliği
Kaymakamlıklar
İlGıdaTarımveHayvancılıkMüdürlüğü
İlçeGıdaTarımveHayvancılıkMüdürlükleri

DışPaydaşlar
Üreticiler

veMahalle Muhtarları
DoğuMarmaraKalkınmaAjansı
Tüketiciler
DüzceÜniversitesi
DüzceBele diyesi
İlçeveBeldeBelediyeleri
Defterdarlık
DüzceİlÖzelİdaresi
DüzceTapuMüdürlüğü
DüzceKadastroMüdürlüğü
DüzceİlSağlıkMüdürlüğü
DüzceHalkSağlığıMüdürlüğü
İlMilliEğitimMüdürlüğü
DüzceİlÇevreveŞehircilikMüdürlüğü
OrmanveSu İşleriMüdürlüğü
OrmanİşletmeMüdürlüğü
DüzceMeteoroloji Müdürlüğü
DSİ55.ŞubeMüdürlüğü
İlAfetveAcilDurumMüdürlüğü
SosyalYardımlaşmaveDayanışmaVakfı
Bilim,SanayiveTeknolojiİlMüdürlüğü
ÇalışmaveİşKurumuİlMüdürlüğü
ElSanatlar ıEğitimMerkeziMüdürlüğü
KültürveTurizmİlMüdürlüğü
TarımKrediKooperatifleri
DüzceSanayiveTicaretOdası
DüzceTicaretBorsası
ZiraatOdaları
DüzceOvasıSulamaBirliği
ZiraatMühendisleriOdası
VeterinerHekimleriOdası
ÜreticiveYetiş tiriciBirlikleri
TarımsalAmaçlıKooperatifler

İç

Köy
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme stratej�k belge uygulamasının s�stemat�k olarak tak�p ed�lmes� ve raporlanmasıdır. Bu 
çerçevede amaç ve hede�er�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n gel�şmeler�n bel�rl� aralıklarla raporlanarak 
�ç ve dış paydaşların değerlend�r�lmes�ne sunulması �zleme faal�yetler�n� oluşturmaktadır. İzleme 
yönet�me yardımcı olan s�steml� b�r faal�yett�r ve raporlama bu faal�yet�n temel amacıdır. İzlemen�n 
temel� de performansın �zlenmes� ve tak�p ed�lmes�d�r.

Değerlend�rme, �zleme raporları da göz önünde bulundurularak performans hede�er�n�n uygulama 
sonuçları �le karşılaştırmalı anal�z�d�r. Başka b�r dey�şle, performans hede�er�ne ulaşmak �ç�n 
kullanılan yöntem �le yürütülen faal�yet veya projeler �le bunların sonucunda elde ed�len çıktı ve 
sonuçları değerlend�rme sürec�d�r.

Stratej�k Plan ve Performans Programı uyarınca yürütülen faal�yetler, performans göstergeler�ne 
göre hedef ve gerçekleşme durumu �le meydana gelen sapmaların nedenler�n� açıklayacak şek�lde 
rapor hazırlanacaktır.

İzleme ve değerlend�rme çerçeves�nde sorumlu b�r�mler�n yürüttükler� faal�yetlerle �lg�l� b�lg�ler 
per�yod�k (üçer ve altı aylık d�l�mlerle) olarak değerlend�r�lecek ve değerlend�rme sonuçları 
Müdürlüğümüz yönet�c�ler�ne sunulacaktır.

Müdürlüğümüz yönet�c�ler�nden gelen kararlar doğrultusunda �lg�l� b�r�mlere ger� b�ld�r�mde 
bulunulacaktır. Bu süreç stratej�k yönet�me d�nam�zm kazandıran ve sürekl�l�k arz eden ger� besleme 
sürec�d�r. Bu dönemde, yönet�m sürec�n�n yen�den gözden geç�r�lerek ortaya çıkab�lecek 
beklenmeyen sonuçların önlenmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�n yapılması ve Planın uygulamaya 
devam ed�lmes� sağlanacaktır
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2023 YILINA BAKIŞ
10. Kalkınma planı, Orta vadel� programlar ve bunlara bağlı hazırlanan stratej� belgeler� eksen�nde ortaya 
çıkacak yen� planlar ve tedb�rler net�ces�nde gıda ve tarım alanında; Üret�c� ve tüket�c� memnun�yet�n� en üst 
düzeyde sağlamış bölges�nde l�der, Dünyada küresel aktör olan Türk�ye, var olan m�syon ve v�zyonunu 
sürdürecekt�r.

Hal�hazırda tarımsal üret�m kaynaklarının korunması tedb�rler� alınmış, kal�tel� tarım ürünler�ne er�ş�leb�l�rl�k ve 
gıda güvenl�ğ� sağlanmış olmakla b�rl�kte Global pol�t�kalarda gıda bel�rley�c�l�ğ�n� g�derek artıracak, stratej�ler 
gıdaya ulaşım noktasında ön plana çıkacaktır. Bu durumda, gıdanın b�r numaralı kaynağı olan tarımın ve üret�m 
kaynaklarının sürdürüleb�l�rl�ğ� ve bölüşümü g�derek daha çok sorgulanır hale gelecekt�r. Ekos�stem�n 
bütününü kapsayan b�r anlayış �çer�s�nde �nsanlığın ve yeryüzünün sağlığını koruyan b�r üret�m yapısı ön plana 
çıkacaktır. Yen� duruma uygun tedb�rler gel�şt�r�lerek sürdürüleb�l�r gıda güvenl�ğ� sağlanacaktır.

Gelecekte gıda ve tarımsal ham maddelere olan küresel taleptek� artış, ekonom�k gel�şm�şl�ğe bağlı olarak 
beslenme alışkanlıklarındak� değ�ş�m ve b�yoyakıtlara olan �ht�yaç bulunab�l�rl�k ve fiyat açısından baskı 
oluşturab�lecekt�r. Bu durumun olumsuz etk�ler�n� ortadan kaldırmak �ç�n kullanılacak araçlar; yen�l�kç�l�k, AR-
GE, teknoloj� transfer� ve ver�ml�l�k artışı olacaktır. Üret�mden tüket�me kadar tüm z�nc�rdek� kaynakların ve gıda 
z�nc�r�ndek� atıkların enerj� üret�m� noktasında kullanılması ve daha etk�l� su kullanımı ön plana çıkacaktır.

Tarım sektörü sadece güven�l�r gıdaların üret�m� ve tüket�c�ye ulaştırılmasından �baret olmayacaktır. 
Sürdürüleb�l�r b�r ekos�stem�n ve doğal yaşam felsefes�n�n yen�den ben�msend�ğ� üret�mden tüket�me kadar 
uluslararası standartlara uygun gıda güven�l�rl�ğ�n�n ön planda olduğu b�r sektör hal�ne gelecekt�r.
İzlenen stratej�lerle çevreye duyarlı ve etk�n b�tk� sağlığı tedb�rler� �le kal�te korunarak b�tk�sel üret�m 
artırılmıştır. Hayvan hastalık ve zararlıları en başarılı sev�yede kontrol ve erad�ke ed�lm�ş, hayvan refahını 
sağlamak üzere tedb�rler alınmıştır. Gelecekte �se b�tk� ve hayvan sağlığı yerelden genele b�r gel�ş�m gösterecek 
küresel ölçekte alınacak sağlık tedb�rler� bel�rley�c� olacaktır. Üret�m�n ve tüket�m�n bütün aşamalarını 
kapsayacak kontrol ve denet�m mekan�zmalarında �zleneb�l�rl�k esas alınacaktır. Bu kapsamda ortak çevre ve 
yaşamsal �mkânlar açısından gelecek nes�ller�n ve çevren�n sağlık ve refahının korunması �ç�n �ht�yatlı b�r 
sorumluluk anlayışı hâk�m olacaktır.

Uygulanan pol�t�kalarla tarımsal ve sosyal altyapı h�zmetler� gel�şt�r�lm�ş, kırsal kalkınma ve refah sağlanarak 
kırsal alanların caz�bes� artırılmıştır. Tak�p eden süreçte sanay�n�n gel�ş�m� yanında tarımın sürdürüleb�l�rl�ğ� ön 
plana çıkacak, kırsalın korunması, kaynakları �le b�rl�kte yer�nde kalkınması tartışılacaktır.

Önümüzdek� dönemde tarım sektörünün, gıda yeters�zl�ğ�, �kl�m değ�ş�kl�ğ�, suyun bulunab�l�rl�ğ�, 
b�yoçeş�tl�l�kte daralma, sınırlı ekos�stemdek� kayıplar g�b� sorunlar �le yüzyüze kalması muhtemeld�r. 
Öngörülen değ�ş�m ve etk�leş�mler �ç�n stratej�k eksenlerdek� olası kaymaları alternat�f planlamalarla 
yöneteb�lecek yetk�nl�k geçm�ş dönemlerden gelen stratej� oluşturma ve planlama kapas�tes� mevcut olup, 
gelecek döneme ışık tutacak gel�şmeler ve kazanımlar oluşturulacaktır.

Bakanlığımızın 2023 yılı v�zyonunda, gıda maddeler� dış t�caret�nde net �hracatçı konumunu gel�şt�ren b�r 
Türk�ye, rekabet gücünü artışmış, tarımsal gayr� safi yurt�ç� hasılasını 150 m�lyar dolara ulaştırmış, tarımsal 
�hracatını 40 m�lyar dolara çıkarmış, parçalı araz�ler�n� b�rleşt�rerek araz� toplulaştırma �şlemler�n� tamamlamış, 
tarım araz�ler�n�n bölünmes�n� önleyen b�r yapıya kavuşturmuş, dünyada ve bölges�nde tarımda söz sah�b� b�r 
Türk�ye hedefine ulaşma yolunda Düzce İl� üzer�ne düşen görev� yapacaktır.
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