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Milli ekonominin temeli ziraattýr.
Bunun içindir ki, ziraatta kalkýnmaya büyük önem vermekteyiz.
Köylere kadar yayýlacak programlý ve pratik çalýþmalar,
bu maksada eriþmeyi kolaylaþtýracaktýr.
Fakat bu hayati iþi, isabetle amacýna ulaþtýrabilmek için,
ilk önce ciddi etütlere dayalý bir ziraat siyaseti tespit etmek ve
onun için de, her köylünün ve bütün vatandaþlarýn,
kolayca kavrayabileceði ve severek tatbik edebileceði
bir ziraat rejimi kurmak lâzýmdýr.

Mustafa Kemal ATATÜRK

BAKANIN MESAJI
Dünyada tarýma yöneliþin arttýðý, tarým ürünlerinin insan yaþamýndaki öneminin daha iyi anlaþýldýðý
bir zaman dilimi içerisindeyiz. Günümüzde üretilenlerin tüketildiði bir yapýdan, büyüyen ve deðiþen
tüketimin üretimi belirlediði bir yapýya geçiyoruz. Politikalarý küresel ölçekte belirlenen tarýmda,
ekonomik ve fiziksel anlamda sürdürülebilirliði saðlamanýn ve insanýmýza yeterli ve saðlýklý gýda
sunumunu gerçekleþtirmenin sorumluluðunu taþýyoruz.
Gýda ve tarýmýn ülkemizin tarihsel bir marka alaný olduðu bilinci içerisinde üreticilerin, tüketicilerin
ve gýda sektörünün memnuniyetini azami ölçüde saðlayacak bütüncül bir yaklaþým içerisindeyiz.
Bu anlamda üretici ve tüketiciyi birlikte kucaklýyor, kýrsal alanda refah seviyesini artýrmaya gayret
ediyoruz.
Gýdayý üretmekle kalmayýp ulaþýlabilir kýlmanýn gayreti içinde tarýmsal ve ekolojik kaynaklarý
koruyarak üretimi sürdürülebilir kýlan ve katma deðerini artýran, gýda güvenilirliðini esas alan,
kýrsalda yerinde kalkýnmayý saðlayan, katýlýmcý, rasyonel bakýþý çalýþmalarýmýza hakim kýlýyoruz.
Bu manada geniþ teþkilat yapýsý ve köklü bir geçmiþe sahip olan Bakanlýðýmýzýn çaðýn gereklerine
uygun olarak yeniden organize edilmesi deðiþim ve dönüþümün en önemli parçasýdýr. Yeni yapý
ile tarýmýn, þehirle üretici arasýndaki baðý kuran, ikisini birleþtiren, sorunlarý birlikte çözen çatý
bir sektör olmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Son derece kapsamlý, toplumun, çaðdaþ ve modern bireyin
ihtiyaçlarýný dikkate alan bir Bakanlýk yapýsý oluþturulmuþtur.
Yeni yapýnýn baþarýsýnda en önemli araç olarak gördüðümüz kamu mali yönetim sistemi;
þeffaflaþma ve hesap verme gerekliliklerine yönelik idari ve yasal sorumluluklarý kapsayan,
görev tanýmlarý ve iþ akýþ süreçlerinin oluþturulduðu, idarenin yaptýðý iþlemlerde kendi kendini
kontrol etmesini saðlamaya dönük, etkililik, ekonomiklik ve verimliliðin esas alýndýðý bir yapýda
geliþtirilmekte ve uygulanmaktadýr.
Böylece, toplumun ortak çýkarlarý için rekabet ortamýný gözeten, piyasalarý düzenleyen ve
denetleyen bir yönetim anlayýþý ile iç kontrol sistemini baþarýlý bir þekilde uygulayan, sorunlarý
ortaya çýkmadan önce önlemeye dönük pro-aktif ve geleceði planlayarak, hedef ve hizmet odaklý,
kolaylaþtýrýcý ve sektörde katalizör bir rol üstleniyoruz.
Bakanlýðýmýz 2013-2017 Stratejik Planý, oluþturulan kamu yönetim sistemi ekseninde paydaþ
odaklý, ortak akla dayalý, günlük politikalardan azade, alan amaç ve hedeflerde optimizasyonu
saðlamaya yönelik, rasyonel ve vizyoner bir bakýþ açýsý ile hazýrlanmýþtýr.
Bakanlýk ve ülke olarak 2023 hedeflerimize ulaþmada büyük katkýsý olacaðýna inandýðým
Stratejik Plan hazýrlýklarýnda emeði geçen Kamu, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluþlarý ile mesai
arkadaþlarýma teþekkür eder, Ülkemize ve Milletimize hayýrlý olmasýný dilerim.

Mehmet Mehdi EKER
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný

MÜSTEÞAR SUNUÞU

Dünyada ve ülkemizde yaþanan hýzlý ve çok yönlü deðiþim, deðiþen ve çeþitlenen talepler yönetim
sistemimizde daha dinamik ve verimli bir yapýlanmayý gündeme getirmiþtir.
Bu deðiþim yaþanýrken ülke olarak üzerimize düþeni yapmak, günlük politikalarýn dýþýnda tarýma
stratejik bir vizyonla yaklaþmak mecburiyetindeyiz.
Bu anlayýþla Bakanlýðýmýz yeniden yapýlandýrýlmýþ, sektöre daha güçlü yön ve destek vermek
üzere günümüz tarým anlayýþýna uygun etkin bir yapýya kavuþturulmuþtur. Üreticinin ve tüketicinin
sorumluluðu tek çatý altýnda birleþtirilmiþtir.
Türkiye olarak gýda ve tarým alanýnda dünden çok daha iyi noktadayýz. Tarým sektörünün hem
tüketiciye hem de üreticiye dönük yüzünü temsil etme sorumluluðu ile üretimde kalite ve verimliliði
artýrmak için tarým sektörünü daha iyi düzeylere yükseltmek için gerekli tedbirleri almaya devam
ediyoruz.
Küresel düþünce perspektifi içerisinde yerel kapasiteyi geliþtiren, tarým sektörünün bütün
paydaþlarýnýn katký sunduðu bir model çerçevesinde kaynaklarý koruma bilinci ile üretimi artýrmak,
halkýmýza güvenilir gýda arzýný saðlamak, kýrsal alanda yaþam þartlarýný iyileþtirmek ve refah
seviyesini yükseltmek için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz.
Gýda ve tarým alanýnda üretici ve tüketici ihtiyaçlarýný en üst düzeyde saðlayarak ülkemizi bölgesinde
lider, dünyada kurallarý ve standartlarý belirleyen ülke haline getirmek istiyoruz.
Ülkemizde son yýllarda uygulamaya konulan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin getirdiði
stratejik yönetim anlayýþý ile kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli kullanýlmasý, þeffaflýk ve
hesap verme sorumluluðunun artýrýlmasý, faaliyetlerin planlanmasý hedeflenmiþtir. Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn 2013-2017 dönemini kapsayan Stratejik Planý, önceki Stratejik Plan
dönemindeki tecrübeler ýþýðýnda katýlýmcýlýðý esas alan bir yaklaþýmla hazýrlanmýþtýr.
Stratejik Planýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere ve mesai arkadaþlarýma teþekkür ediyor,
Milletimize ve tarým sektörüne faydalý olmasýný diliyorum.

Vedat MÝRMAHMUTOÐULLARI
Müsteþar V.
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2013-2017 DÖNEMÝ
STRATEJÝK PLANIN ÇERÇEVESÝ
Kamu yönetimi ve hizmet sunumunda þeffaflýk, katýlýmcýlýk, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata
geçirilmesi gerektiði, bu ilkelerin ayný zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurlarý arasýnda olduðu
bilinmektedir.

Yeni kamu yönetimi anlayýþý
gereði, gelecek yönelimli ve
katýlýmcý bir anlayýþ içinde
“Stratejik Yönetim” yaklaþýmý
benimsenmektedir.

Stratejik yönetim kapsamýnda; ortaya konan yeni zihniyete uygun
bir þekilde, misyon ve vizyon belirleme, stratejik amaç, hedef ve
öncelikleri þekillendirme, ölçülebilir baþarý göstergeleri oluþturma
ve önceden ilan etme unsurlarý vurgulanmaktadýr.

Kalkýnma planlarý ve programlarýnda yer alan politika ve hedefler
doðrultusunda kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve verimli bir
þekilde elde edilmesi ve kullanýlmasý ile hesap verilebilirliði ve
mali saydamlýðý saðlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapýsýný,
iþleyiþini, kamu bütçelerinin hazýrlanmasýný, uygulanmasýný, tüm mali iþlemlerin muhasebeleþtirilmesini,
raporlanmasýný ve mali kontrolü düzenlemek amacýyla hazýrlanan “5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu” 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Kanun; “Kamu idareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlarlar.” hükmünü
amirdir.
Ayrýca 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren “Kamu Ýdarelerince
Hazýrlanacak Stratejik Planlara Dair Teblið (Sýra No:1)” gereði; 639 sayýlý “Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname” ile görev, yetki ve sorumluluklarý
yeniden düzenlenen Bakanlýðýmýzýn 2013-2017 Dönemi Stratejik Planý hazýrlanmýþtýr.
Bu kapsamda, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý koordinasyonunda, Stratejik Plan Ekibi kuruldu ve Ýç Genelge ile
Stratejik Planlama süreci baþlatýldý. Ekip, Strateji Geliþtirme Kurulu, Stratejik Plan Yürütme Komitesi, Stratejik
Plan Koordinasyon Birimi ve Bakanlýðýn her biriminde ayrý ayrý kurulan Çalýþma Gruplarýndan oluþturuldu.
Stratejik Plan Ekibi oluþturulurken, Stratejik Planýn katýlýmcý bir anlayýþla yapýlmasý için Bakanlýðýn bütün
birimlerinin temsil edilmesine özen gösterildi.
Stratejik Plan Yürütme Komitesi, Stratejik Plan Koordinasyon Birimi ve Çalýþma Grubu üyelerinin birbirleriyle
iyi iletiþim kurmalarý, aktif ve verimli katýlým saðlanmasý amacýyla çalýþmalara Stratejik Yönetim ve Planlama
Eðitimi ile baþlandý. Bu kapsamda Stratejik Plan Yürütme Komitesi ve Koordinasyon Birimi üyelerinin
katýlýmýyla 40 kiþiye ve Çalýþma Gruplarýný temsilen de yine 40 personelimize eðitim verildi.
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Bakanlýðýmýz teþkilat ve görevlerini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname, Kalkýnma Planlarý, Hükümet
Programý, Yýllýk Programlar ve ilgili diðer mevzuat taranarak Bakanlýða verilen görev ve sorumluluklar
incelendi.
Bakanlýðýmýz 2013-2017 Stratejik Planý oluþturulurken paydaþ
odaklý, ortak akla dayalý bakýþý, saðlamak amacýyla Bakanlýklar,
diðer kamu kurum ve kuruluþlarý, Valilikler, Belediyeler,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve diðer sektör temsilcileriyle
dýþ paydaþlarýmýzýn görüþ, düþünce ve önerilerini almak üzere
anketler yapýldý. Ýnternet ortamýnda dýþ paydaþlarla yapýlan
575 anket ile Bakanlýðýmýz çalýþanlarýnýn beklenti ve algýlarýný
ölçmek amacýyla yapýlan 3.465 anketin sonuçlarý çalýþmalarda
deðerlendirildi.

Stratejik
Plan
Ekibi
oluþturulurken, Stratejik
Planýn katýlýmcý bir anlayýþla
yapýlmasý için Bakanlýðýn bütün
birimlerinin temsil edilmesine
özen gösterildi.

Bakanlýk hizmet ve faaliyetleri çerçevesinde temel çalýþma alanlarý ve gerçekleþtirilen Ortak Akýl Platformu’nda
her bir alana ait geliþmeler ile öneriler belirlendi.
Bakanlýðýn bütün birimlerinden toplanan veriler ve yapýlan çalýþtaylarla Bakanlýðýn Misyonu, Vizyonu, Temel
Deðerleri, Stratejik Amaçlarý, Stratejik Hedefleri ve Performans Göstergeleri belirlendi.
Stratejik Plan çalýþmalarýnda, Bakanlýðýmýzýn tarihçesi, yasal yükümlülükleri, kurumsal yapýsý, bütçesi ve
sektörü etkileyen ve yönlendiren bütün çalýþmalar dikkate alýnmýþtýr. Hazýrlýk süresince Bakanlýk çalýþanlarý,
üreticiler, tüketiciler baþta olmak üzere sivil toplum kuruluþlarý, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
da dahil olduðu bütün paydaþlarýn beklenti ve önerileri dikkate alýnmýþtýr.
Planýn belirlenen alanlarda baþarýya ulaþmasýnda eðitimli ve bilinçli bir tarým sektörü, güçlü mali yapý, nitelikli
insan kaynaklarý da etkili olacaktýr. Bu imkaný artýracak gerekli kurumsal ve sektörel kapasitenin geliþtirilmesi
ve uygulama araçlarýnýn hayata geçirilmesi de önem verilmesi gereken etkenlerdendir.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn Stratejik Plan Ekibi olarak, Planýn; kaynaklarýn Ülke yararýna en
öncelikli alanlarda kullanýlmasýný saðlayacaðýna ve Türkiye tarýmýný güçlendireceðine inanýyoruz.
Planýn Ülkemize, yararlý ve hayýrlý olmasýný dileriz.
Stratejik Plan Ekibi
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Misyonumuz
Ülkemizin ve dünya pazarlarýnýn ihtiyacý olan
güvenilir gýda ve kaliteli tarým ürünlerine
eriþebilirliði gerçekleþtirmek,
Tarýmsal ve ekolojik kaynaklarýn sürdürülebilir
kullanýmýný saðlamak,
Kýrsal alanda yaþam standardýný yükseltmek
amacýyla politika belirlemek ve uygulamak.
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Vizyonumuz
Gýda ve tarým alanýnda;
Üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde saðlamak,
Türkiye’yi bölgesinde lider,
Dünyada küresel aktör haline
getirmek.
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Temel
Deðerlerimiz
Eriþilebilirlik

Stratejik Bakýþ

Bakanlýk kolaylýkla ulaþýlabilir hizmetler
sunar.

Bakanlýk geleceðe yönelik öngörülebilir
geliþme ve riskler çerçevesinde stratejilerini
bugünden belirler.

Duyarlýlýk
Bakanlýk toplumun ihtiyaçlarýna duyarlý ve
çözüm odaklýdýr.

Paydaþ Odaklýlýk
Bakanlýk, politika ve uygulamalarýnda
hizmetlerinden yararlananlarýn görüþlerini
dikkate alýr.

Tarafsýzlýk
Bakanlýk bütün taraflara eþit yakýnlýktadýr.

Özverili Çalýþma
Çalýþanlar, Bakanlýðýn hizmetlerinden
yararlananlara faydalý olabilmek için
fedakarlýkta bulunurlar.

Geliþime Açýklýk
Çalýþanlarýn sürekli geliþimine önem verilir
ve bunu destekleyici faaliyetler teþvik edilir.

Sürekli Ýyileþtirme Anlayýþý
Bakanlýk faaliyet ve süreçleri, etkin
yöntemlerle analiz edilerek deðerlendirilir ve
gerekli iyileþtirmeler yapýlýr.

Tutarlýlýk ve Süreklilik
Bakanlýk, kurumsal yapýsý ve imajý ile
faaliyet ve uygulamalarýnda prensipleri
doðrultusunda daima dengeli hareket eder.

Sonuç Odaklýlýk
Bakanlýk elde edilecek baþarýya yönelik
olarak kaynaklarýný ve faaliyetlerini planlar
ve o doðrultuda hareket eder.

Toplumsal Sorumluluk
Bakanlýk, faaliyetlerinde ve paydaþlarýyla
iliþkilerinde sosyal sorumluluðu gözetir, bu
yönde kararlar alýr ve uygular.

Kurumsal Dürüstlük
Bakanlýk yasalara uygun, þeffaf ve
doðrulukla hareket eder, faaliyetlerinde
hesap verilebilirlik anlayýþýný temel alýr.
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Þimdi
Tarým Zamaný...
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Ýnsanlýðýn yaþamýný sürdürebilmesi için gerekli olan gýdanýn kaynaðý tarýmdýr. Bunun
yanýnda zenginlik üretebilmesi, ülkelerin sanayileþmesinde önemli rol oynamasý,
sosyal ve ekonomik refahýn temelinde yer almasý tarýmdaki geliþmeyi çok önemli hale
getirmektedir.
Geçmiþte tarýmsal üretim, açlýk ve yokluk kaygýsýyla elde tutulmasý zorunlu bir çýktý
olarak düþünülürken, günümüzde hammadde olarak sanayide kullanýlan girdi haline
gelmiþ, gýda sanayii, paketleme, depolama, pazarlama vb. gibi alt tanýmlarýyla tarýmýn
temel belirleyicisi konumuna eriþmiþtir. Tarým; gýdanýn dýþýnda ilaç, enerji, tekstil gibi
daha pek çok sektörün de girdilerini saðlamaktadýr.
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ÞÝMDÝ TARIM ZAMANI

Tarým, bir baþýna varlýðýyla deðer
ifadesi olmayý aþmýþ, iþlenerek
katma deðeri yükseltilen ve
uluslararasý ticarette stratejik
deðeri olan bir unsur haline
gelmiþtir. Dolayýsýyla doðayý
koruyarak ekonomik ve herkesin
ulaþabildiði ürünleri saðlamak ve
sürdürülebilirlik için coðrafik
özelliklerden
kaynaklanan
biyolojik çeþitlik gibi ülke
zenginliklerinin korunmasý ve
geliþtirilmesi zorunludur.

Tarýmýn önemi kýrsalda artmakta; þehirlerdeki önemi çok daha
büyük bir ivmeyle ortaya çýkmaktadýr. Tarým kavramý bugün,
üretici ya da köylü ifadelerinin içine sýðamayacak kadar nitel ve
nicel olarak büyümüþ, tarýmsal kalkýnma, göç, fakirlik ve ezilen
köylü tanýmlamalarýyla gündeme gelen sosyal nitelendirmelerle
açýklanamayacak kadar derinleþmiþtir.
Tarým ürünlerinin beslenme ihtiyacýný karþýlamadaki
alternatifsizliði, gýdalarýn uzun süre dayanmalarý için iþlenmeleri,
beslenme ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda tüketicinin önüne gýdalarýn
üretimden doðrudan deðil de pazarlama kanallarýndan geçerek
gelmesi, ticarette uluslararasý bir meta haline dönüþmesi, gýda
güvenliðinin geliþimi, ilaç, enerji, sanayi girdisi olarak kullanýmý,
ekolojik dengenin ve tarýmsal kaynaklarýn korunmasý, gen
kaynaklarýna sahip çýkýlmasý gibi geliþmeler tarýmý, stratejik
öneme sahip bir sektör haline getirmiþtir.

Sanayinin geliþmesine baðlý olarak kent merkezli geliþen nüfus yapýsý ve yaþam biçimine paralel büyüyen
metropoller ve kentler ile beraberinde büyüyen sorunlar, bir yandan nüfusun kente göçünü önleyecek þekilde
bulunduðu yerde istihdamýný, kýrsal kalkýnmayý gündeme getirirken diðer yandan da artan nüfusun gýda
güvenliðinin saðlanmasý çalýþmalarýný kaçýnýlmaz kýlmýþtýr.
Tarým, kentlere yönelmiþ, tarýmsal kavramlar þehirleri de içine almýþ, köylüler üreticilere dönüþmüþ, kendisi
ve ailesi için ürettiðini tüketmek yerini, tarým ürünlerinin yakýn ve uzak pazarlarda tüketilmesine terk etmiþtir.
Günümüzde, üretilenlerin tüketildiði bir yapýdan, farklýlýk arayýþýyla büyüyen tüketimin üretimi belirlediði bir
yapýya geçilmiþtir. Tüketim alýþkanlýklarýný geliþtiren bir gýda yapýlanmasý ile mevsimlere baðýmlý gýda tüketim
biçimi deðiþmiþ, ürün ayrýmý gözetmeksizin yýlýn on iki ayýna yayýlan gýda tüketimi anlayýþýna geçilmiþtir.
Gýdada tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesine baðlý olarak, tüketim miktarlarý, tüketim zamanlarý ve bu
zamanlara baðlý olarak tüketim biçimi ile tüketilen ürün çeþitleri hýzla deðiþim göstermektedir. Bir yandan
hýzlý ve hazýr gýda talebi yüksek bir ivmeyle artmakta, diðer yandan sofra kültürünün yerini tüketilen ürünün
çeþitliliði ile kapatma arzusu yükselmektedir.

Þehirleþmenin ve deðiþen þehir hayatýnýn zorladýðý tüketim
alýþkanlýklarý, gýdanýn bilinçsiz üretim ve sunumundan
kaynaklanan olumsuzluklar saðlýk sorunlarýna sebep
olabilmektedir. Bu durum gýda güvenilirliði kavramýný
doðurmuþtur. Gýdanýn sistematik biçimde güvenilirliðinin
saðlanmasý ve üretimden tüketime kadar sürekli izleme ve
kontrollerle sürdürülmesi gerekmektedir.

Günümüzde ülkeler iklim, ürün
çeþitliliði, genetik zenginlik gibi
sahip olduklarý avantajlarýný
ekonomik ve milli deðer haline
getirme çabasýna giriþmiþtir.

Küreselleþme ile birlikte sektörün geleceði için rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çýkan kavramlar
haline gelirken, iklim deðiþikliði, gýda fiyatlarýndaki deðiþim, artan nüfus ve uluslararasý organizasyonlarýn
etkinliðinin artmasý sektöre yön veren temel faktörler olmaktadýr.
Yeni tarým paradigmasý ile deðiþen, geniþleyen ve derinleþen tarým sektörü, gelecekte gerçekten büyük riskleri
taþýdýðý gibi ülkemiz için çok büyük fýrsatlarý da barýndýrmaktadýr. Bu fýrsatlarýn baþýnda tarýmsal ihracatýn
artmasý, üstün olduðumuz tarýmsal ürünlerin ticaretinin artýrýlmasý ve ülkemize katma deðer saðlayacak
imkânlarýn olmasýdýr. Dolayýsýyla ülkemiz, gýda alanýnda güvenilir imajý ile birlikte markalaþma potansiyeline
de sahiptir.
Tarým sektörünün giderek artan stratejik önemine paralel Bakanlýðýmýz yürütmekte olduðu çalýþmalarda
toplumun beklenti ve kaygýlarýný da dikkate almaktadýr. Yapýlan çalýþmalarýn toplum tarafýndan doðru
algýlanmasý için iletiþim kanallarýný açýk tutmaktadýr. Bir yandan kýrsal alanlarýn kalkýndýrýlmasý, tarýmsal
üretimin geliþtirilmesi, yeterli ve güvenilir gýdaya ulaþýlabilmesine yönelik politikalarýn belirlenmesine katkýda
bulunurken, diðer yandan bu konularda araþtýrma, geliþtirme, eðitim ve yayým çalýþmalarýný yürütmektedir.
Bakanlýðýmýz Stratejik Planý, Dünyadaki deðiþimler de dikkate alýnarak, tarým ürünleri ve gýda güvenliðinden
gýda güvenilirliðine, enerjiden sanayiye, doðal kaynaklarýn korunmasýndan sürdürülebilirliðe, kýrsaldan
kentlere, tarýmsal girdilerden tüketime kadar bütün unsurlar deðerlendirilerek katýlýmcý bir yaklaþýmla
hazýrlanmýþtýr.
Tarýmda 2023 vizyonuna doðru ilerlerken; nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gýda ile besleyen, tarým
ürünlerinde net ihracatçý konumunu daha da geliþtiren, rekabet gücünü artýrmýþ, bölgesinde ve dünyada tarým
alanýnda söz sahibi bir ülke olmak temel hedefimizdir.

Gýdada çok çeþitliliðe olan talep, tarýmda katma deðeri yüksek ürünler üretme fýrsatlarýný doðurmuþ ve bu
durum tüketiciden baþlayan talebin üretim sistemlerine ve topraða kadar bir dizi deðiþimi de beraberinde
getirmiþtir.
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Kamu mali yönetiminde yeni bir anlayýþý hakim kýlmak amacý ile çýkarýlan 5018 sayýlý
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarýnýn etkili, ekonomik ve
verimli kullanmanýn yaný sýra mali saydamlýk ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana
çýkarmýþtýr.
Bakanlýðýmýz 2010-2014 Dönemine ait Stratejik Planý çerçevesinde 2010, 2011, 2012
Yýlý Performans Programlarý Maliye Bakanlýðýnca belirlenen usul ve esaslar dikkate
alýnarak hazýrlamýþ, beþ yýl için hazýrlanan stratejik planýn yýllýk uygulama dilimleri
olarak ortaya konulmuþtur.
Performans Programlarýnda yer alan performans göstergeleri, belirlenen
performans hedefine ulaþýlýp ulaþýlmadýðýný veya ne kadar ulaþýldýðýný ölçmek,
izlemek ve deðerlendirmek için kullanýlmýþtýr. Bakanlýðýmýzda performans hedef ve
göstergeleri üçer aylýk dönemler halinde SGB.net Sisteminde izlenmektedir.
Performans Programý izleme ve deðerlendirme sisteminin tüm unsurlarýyla hayata
geçirilebilmesi için yýllar içerisinde sorumlu merkez birimlerinin katýlýmýyla Strateji
Geliþtirme Baþkanlýðý tarafýndan çeþitli bilgilendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr.
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2010-2014 STRATEJÝK PLAN DÖNEMÝNE GENEL BAKIÞ

Türkiye ekonomisi ve sosyal yapýsýnda en önemli sektörlerin baþýnda gelen tarým, yapýsal deðiþim ve dönüþüm
çalýþmalarýyla beraber ortaya konulan etkin ve kararlý politikalar ve saðlanan desteklerle son dönemde büyük
bir çýkýþ yapan ve ekonomimize önemli katkýlar saðlayan bir sektör konumuna gelmiþtir.
Bu dönem Türk tarýmýnda;
p
Günlük politikalarýn deðil gerçekçi planlamanýn önemsendiði,
p
Ýstikrar ve verimliliðin öne çýkarýldýðý,
p
Entegre yaklaþým, insan odaklý anlayýþ ve çok yönlü kalkýnmanýn esas alýndýðý,
p
Yüzyýllýk temel sorunlarýn çözüme kavuþturulduðu,
p
Cumhuriyet tarihinde birçok ilk’in gerçekleþtirildiði,
p
Üretim ve ihracat rekorlarýnýn kýrýldýðý,
p
Avrupa’da liderliðe, Dünya’da ilk sýralara çýkýlan bir dönem olmuþtur.
Tarýmda deðiþim ve dönüþümün gerçekleþtiði bu dönemde;
p
Tarým Kanunu’nun da içinde olduðu sektörle ilgili 14 Kanun çýkarýlmýþ,
p
Stratejik yaklaþým ve planlama boyutu öne çýkarýlarak; tarým master planlarý, bölgesel master planlar,
kýrsal kalkýnma stratejisi, tarým stratejisi, kýrsal kalkýnma planý, IPARD Programý hazýrlanmýþ,
p
Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeli oluþturulmuþ,
p
Hayvancýlýk öncelikli sektör olarak ele alýnmýþ,
p
Kýrsal kalkýnma hamlesi baþlatýlmýþ,
p
Tarým arazilerinin korunmasýna yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiþ,
p
Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýna hýz kazandýrýlmýþ,
p
Gýda denetim ve kontrollerinin etkinliði arttýrýlmýþ,
p
Gýda güvenilirliðinde AB standartlarý yakalanmýþ,
p
Tarýmsal destekler 4 katýna ulaþtýrýlmýþ,
p
Tarýmýn birçok faaliyetinde kredi faizleri sýfýra indirilip, birçok konuda faizsiz finansman saðlanmýþtýr.
Uygulamaya konulan yeni projeler ve sektöre saðlanan desteklerle;
p
Tarým sektörü son 8 yýlýn 7’sinde büyüyerek yarým yüzyýlýn en istikrarlý dönemini yakalanmýþ,
p
Türkiye 186 ülkeye 1.536 çeþit tarýmsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna ulaþmýþ,
p
62 Milyar Dolara ulaþan Tarýmsal GSYH ile Türkiye, Dünya’da 7’inci sýraya, Avrupa’da 1’inci sýraya
yükselmiþtir.
Tarým sektöründe yaþanan bu olumlu geliþmelerin yanýnda, görev alaný itibariyle 75 Milyon insanýmýza hitap
eden, 174 yýl gibi 2 asýr’a yaklaþan köklü bir geçmiþe sahip Bakanlýðýmýz 2011 yýlýnda yeniden yapýlandýrýlarak
sektöre daha fazla katký saðlayacak etkin bir yapýya kavuþturulmuþtur.
Tarým sektörünü; temel sorunlarýný çok geride býrakmýþ, üretici, tüketici ve insan odaklý, büyüme ve
geliþmesiyle ön planda olan daha güçlü bir yapýya kavuþturmak temel hedefimizdir. Bu anlayýþ çerçevesinde,
stratejik sektör olarak ele alýnan ve hak ettiði deðere kavuþan tarým sektörünün, son dönemde yakaladýðý
atýlýmý gelecek dönemde de sürdürmesi için çalýþmalarýmýz aralýksýz devam edecektir.
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Tarýmsal Üretim ve
Arz Güvenliði

Tarýmsal üretim; toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte
tarýmsal girdiler kullanýlarak yapýlan bitkisel, hayvansal, su
ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini ifade etmektedir.
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STRATEJÝK ALANLAR

TARIMSAL ÜRETÝM ve ARZ GÜVENLÝÐÝ

Tarýmsal Gayri Safi Yurtiçi Hasýla

Yeterli ve güvenilir gýda üretimi
ve tüketimi, tüm toplumlarýn
öncelikli konularýndan biridir.
Her insan, yeterli kalitede
ve ihtiyaçlarýný karþýlayacak
miktarda, saðlýklý ve güvenilir
gýdaya ulaþabilmelidir.

Son dönemde Dünya’da yaþanan sosyo-ekonomik geliþmeler,
küresel ekonomi kutuplarýndaki ülke profil deðiþimleri ve artan
nüfus baskýsý, toplumlarýn temel besin kaynaklarýna zamanýnda
yeteri kadar eriþimini daha da önemli kýlmaktadýr. Geliþmiþ
ülkelerin tarýmsal ihracatlarýný artýrma hedefleri yanýnda,
geliþmekte olan ülkelerin tarýmý kalkýnmada öncelikli sektör
olarak görmeleri ise tarým sektörünün ne denli stratejik bir
sektör olduðu gerçeðini gün geçtikçe daha açýk bir þekilde ortaya
koymaktadýr.

Dünya tarýmý yenilenebilir enerji ihtiyacý, küresel iklim deðiþikliði ve çevre sorunlarýnýn arz güvenliðini tehdit ettiði;
bu baðlamda tarýmsal ürün arz ve talebinin yeniden tanýmlandýðý bir dönemi yaþamaktadýr. Biyoyakýtlar, enerji
ihtiyacýnýn karþýlanmasý bakýmýndan gelecek vaat etmekle birlikte gýda güvenliði üzerindeki baskýsý küresel açýdan
ciddi endiþeler doðurmaktadýr.
Bununla birlikte, küresel iklim deðiþikliði, ülkelerin arz güvenliði ve tarýmsal üretim stratejilerini tehdit
etmektedir. Bu deðiþim ve geliþmelere paralel olarak gýda güvenliðinde öncelikli olarak yeterli tarýmsal üretim,
sürdürülebilirlik, kalkýnma ve ekolojik dengeyi koruyan politikalar ön plana çýkmaktadýr.
Bakanlýðýmýzca, ülkemiz nüfusunun yeterli ve dengeli beslenme ve kaliteli tarým ürünleri ihtiyacýný özellikle
stratejik öneme haiz tarýmsal ürünlerin çevre, insan ve hayvan saðlýðýný koruyarak sürdürülebilir bir þekilde
güvence altýna alýnmasý hedeflenmektedir.
Bununla birlikte ülkemizin küresel rekabet gücünü artýrmak için uluslararasý piyasalarýn talep ettiði kalite ve
özelliklerde tarým ürünleri üretimini ve ihracatýný artýrmak amaçlanmaktadýr.
Sürdürülebilir tarým için doðal kaynaklarýn korunmasý zorunluluktur. Bu amaçla; kimyevi tarým girdilerini azaltan,
toprak ýslahýný ve su tasarrufunu saðlayan sistemler geliþtirilmekte ve kullanýma sunulmaktadýr.
Dünyada tarýmýn ve insanlýðýn geleceði bakýmýndan paha biçilemez deðerler olan genetik kaynaklarýn muhafaza
edilmesi ve tanýmlanarak sürdürülebilir þekilde ýslahçýlarýn kullanýmýna sunulmasý son derece önemlidir.
Doðal kaynaklarýn korunmasý yanýnda tarýmsal üretime yönelik girdilerin verimli kullanýlmasý, çevre ve iklim
faktörleri doðrultusunda uygun yetiþtirme tekniklerinin belirlenmesine yönelik toprak iþlemeden hasat sonrasý
depolamaya kadar olan süreçte teknoloji geliþtirme projeleri yürütülmekte ve uygulamaya aktarýlmaktadýr.
Teknolojik geliþmeler ve araþtýrma bulgularý doðrultusunda bu çalýþmalara hýz verilerek devam edilecektir.

Bakanlýðýmýzca iklim, toprak, topografya, arazi sýnýflarý ve kullaným þekillerine dayalý
olarak Tarým Havzalarý belirlenmiþtir. Ürünlerin en uygun havzalarda üretilmelerini
teþvik edecek destekleme politikasý uygulanacaktýr. Bununla birlikte hayvansal
üretimde arz dengesinin saðlanmasýnda yüksek verimli etçi, sütçü, kombine ýrklarýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ve küçükbaþ hayvancýlýða yönelik üretim teþvik edilecek, kanatlý et
ürünleri ve su ürünleri ihracatý geliþtirilecektir.
Meralarýn ýslahý ve kullanýmýnda yaþanan sorunlarý çözecek ve hayvancýlýk
yatýrýmlarýna imkân tanýyacak düzenlemeler gerçekleþtirilerek meralarýmýzýn verimli
ve sürdürülebilir kullanýmý saðlanacaktýr.
Ülkemizde su kaynaklarýndan, avcýlýk yolu ile elde edilen miktar sabit bir seyir
gösterirken, yetiþtiricilikten elde edilen miktar sürekli artýþ göstermektedir. Bu
durum yürütülen politika sayesinde stoklarýmýzýn sürdürülebilir iþletildiðinin önemli
bir göstergesidir.
Su ürünleri kaynaklarýmýzdan sürdürülebilir bir þekilde yararlanabilmek için,
numuneler alýnarak su kaynaklarýmýzýn kalite kriterleri denetlenecek ve kontrol
altýnda tutulacaktýr. Ýç sulardaki kaynaklarýmýza, yavru balýk býrakmak sureti ile stoklar
korunacak ve 15 metre üzerindeki bütün balýkçý gemileri uzaktan algýlama sistemi ile
takip edilerek denizlerimizdeki balýk stoklarý üzerindeki baský kontrol altýnda tutulacak
ve kaçak avcýlýk önlenecektir.
Tarým ürünlerinde fiyat istikrarýnýn saðlanmasý, et ve süt baþta olmak üzere tarým
ürünlerinde fiyat dalgalanmalarýnýn olumsuz etkisinin ortadan kaldýrýlmasý için
piyasa düzenleme mekanizmalarý oluþturulacak, düzenleyici niteliði olan kurum
ve kuruluþlarýn idari ve teknik kapasiteleri güçlendirilecektir. Ürün arzý ile çiftçi
gelirlerinde istikrarýn saðlanmasý amacýyla lisanslý depoculuk ve sözleþmeli üretim
geliþtirilecektir.
Deðiþen tüketim alýþkanlýklarý ve ihtiyaçlar doðrultusunda; çaðdaþ, bilimsel ve
teknolojik imkanlardan yararlanarak tarýmsal üretim ve arz güvenliðini destekleyen
politikalar ile yeterli ve güvenilir gýda arzýný saðlamak, üretimi yönlendirmek, makro
düzeyde üretim ve ticaret politikalarý oluþturmak, uluslararasý pazarlarda biyolojik
çeþitliði avantaja dönüþtürmek, iþletme yapýlarýný iyileþtirmek, kýrsalda yaþam
standartlarýný ve refah düzeyini yükseltmek temel yaklaþýmýmýzdýr.
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Tarým Ürünleri Ýhracatý (Milyon $)
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313
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3.856
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15.279

Biyotik ve abiyotik stres koþullarýna dayanýklý veya toleranslý, yüksek verimli, sanayiye, ihracata ve tüketici
alýþkanlýklarýna uygun, kaliteli çeþit geliþtirme çalýþmalarý yürütülmektedir. Küresel iklim deðiþikliði sonucu
oluþabilecek kuraklýk riskine karþý kuraklýkla mücadele stratejisi yürürlüktedir.
Hayvan ve bitki genetik kaynaklarý koruma ve tescil çalýþmalarý, genetik kaynaklarýn korunmasý, karakterizasyonu,
kayýt altýna alýnmasý ve sürdürülebilir tarým içerisinde genetik kaynak olarak kullanýlmasý ve kültüre alýnmasýna
yönelik çalýþmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Dünya’nýn üçüncü büyük gen bankasý olan Türkiye Tohum
Gen Bankasý kurulmuþ ve saklanan materyal sayýsý gün geçtikçe artýrýlmaktadýr. Genetik kaynaklarýmýz modern
biyoteknoloji ile bütünleþtirilerek Türkiye, bölgesinde lider tarýmsal teknoloji transfer merkezi haline getirilecektir.
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Gýda Maddeleri
TOPLAM

15.997
Tarýmsal
Hammadde

Kaynak: TÜÝK
(SITC, Rev.3’e göre)
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Gýda
Güvenilirliði

Tüm dünyada bireylerin biyolojik büyüme, fizyolojik ve zihinsel
geliþimlerini saðlayarak saðlýklý bir yaþam sürdürebilmeleri için
yeterli miktarda ve güvenilir gýdayý alabilmeleri gerekmektedir.
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GIDA GÜVENÝLÝRLÝÐÝ

Gýda
güvenilirliðinin
temini
için, her türlü gýda maddesinin
ve gýda ile temasta bulunan
madde
ve
malzemelerin
teknik ve hijyenik þekilde
üretilmesi, iþlenmesi, muhafazasý,
depolanmasý, pazarlanmasý ve
tüketici saðlýðýnýn en üst seviyede
korunmasý Bakanlýðýmýzýn görev
ve sorumluluk alanýndadýr.

Gýdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü
zararlarýn bertaraf edilmesi için alýnan tedbir ve süreçlerin
bütünü “gýda güvenilirliði”, raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal
ve biyolojik riskleri taþýmayan gýda ise “güvenilir gýda” olarak
tanýmlanmaktadýr.
Gýda güvenilirliði alanýndaki geliþmelerde tüketici saðlýðýnýn
ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasý, multi disipliner
bir yaklaþým ve farklý meslekler arasýndaki iþbirliðinin
saðlanmasý, hatanýn yerinde tespiti ve gerekli önlemlerin
alýnmasýnýn saðlanmasý, son ürün kontrolü yerine sistemin
kontrolü anlayýþýnýn benimsenmesi ve uygulanmasýna önem
verilmektedir.

Güvenilir gýda üretim ve arzý için öncelikle; tohum, fide, fidan, gübre ve ilaç gibi girdilerin bilinçli olarak uygun
zamanda ve gereken miktarda kullanýlmasý ve doðru yetiþtirme tekniðinin kullanýlmasý son derece önemlidir.
Hammaddenin elde edildiði ilk aþamada iyi tarým uygulamalarý, ürün iþleme ve ikincil üretim aþamalarýnda ise
iyi üretim uygulamalarý, iyi hijyen uygulamalarý, tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarý gibi gýda güvenilirliði
ve kalitesi için uygun yöntem ve yaklaþýmlar uygulanmaktadýr. Böylece gýda maddelerinin, üretimden
tüketiciye ulaþýncaya kadar bütün aþamalarýnda güvenilir olmasý saðlanmaktadýr. Bu uygulamalar, sadece
gýda maddelerinin üretiminde deðil, kullandýðýmýz her türlü üründe kalite ve güvenilirlik anlayýþýnýn bir gereði
olarak benimsenmiþtir.
Gýdanýn insan saðlýðýna zararlý olup olmadýðýnýn belirlenmesinde; tüketenin saðlýðý üzerinde ani, kýsa veya
uzun vadede oluþturabileceði muhtemel etkileri yanýnda, gelecek nesiller üzerindeki etkileri, birikerek artan
muhtemel toksik etkileri ve belirli tüketici gruplarýnýn özel saðlýk hassasiyetleri de dikkate alýnmaktadýr.
Bu amaçla yürütülen denetim ve kontrollerle, Türk Gýda Mevzuatýna uygun güvenilir ve hijyenik gýda üretiminin
saðlanmasý yanýnda gýda iþ yerlerinin teknik ve hijyenik normlarýnýn geliþtirilmesi hedeflenmektedir. Gýda
güvenilirliðinin önemli bir bölümünü oluþturan gýda hijyeninin teminine yönelik yürütülen denetim ve kontroller;
ithalat ve ihracatta yapýlan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim aþamasýndan tüketiciye kadar olan tüm
aþamalarda; iþletmelerin onay/kayýtlarý ile þüphe, þikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklý
hizmet ve tekniklerin tümünü içermektedir.
Denetim ve kontroller; risk esasýna göre uygun sýklýkta ve gýda maddesinin taþýdýðý riskle orantýlý, iþyeri
sorumluluðu temelinde yapýlmaktadýr. Riske dayalý denetim sisteminde; iþletmenin asgari teknik ve hijyenik
þartlarý, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler ile gýda iþletmecilerinin uyguladýklarý otokontrol
sonuçlarý göz önünde bulundurulmaktadýr.
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Yapýlacak çalýþmalarda tüm taraflarla iþbirliði yapýlmasý,
güvenilir gýda bilincinin toplumun tüm kesimlerince
benimsenmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, “çiftlikten
sofraya” anlayýþý ile tamamlayýcý ve etkin bir gýda ve yem
denetiminin saðlanmasý yoluyla tüketiciye güvenilir gýda
arzýnýn temini, tüketici menfaatinin ve toplum saðlýðýnýn en üst
seviyede korunmasý ve sektörde haksýz rekabetin önlenmesi
Bakanlýðýmýzýn temel yaklaþýmýdýr.
Güvenilir gýda üretmek ve tüketiciye güvenilir gýdalarý
ulaþtýrmak kadar, tüketicilerin de bilinçlendirilmeleri, tüketici
memnuniyetinin en üst düzeyde saðlanmasý da bu anlayýþýn
gereðidir.
Yaklaþýmýmýz, gýda ve yem güvenilirliðini, halk saðlýðý, bitki
ve hayvan saðlýðý ve refahýný, tüketici menfaatleri ile çevrenin
korunmasýný da dikkate alarak korumak ve saðlamaktýr.

Gýda Kontrol Laboratuvarlarýnýn
Bölgesel Daðýlýmý (Adet)
Bölgeler

Kamu

Özel

Marmara

7

30

Toplam
37

Akdeniz

6

18

24

Ege

4

20

24

Karadeniz

10

4

14

Ýç Anadolu

6

4

10

Doðu Anadolu

5

1

6

G. Doðu Anadolu

3

2

5

Toplam

41

79

120

174 Alo Gýda Hattýna Yapýlan Baþvurular
Toplam Baþvuru

174
ALO
GIDA

780.874

Deðerlendirilen Baþvuru

142.388

Sonuçlandýrýlan Baþvuru

142.155

Cezai Ýþlem Uygulanmayan
Cezai Ýþlem Uygulanan

119.892
22.263

Ýdari Para Cezasý

17.897

Üretim/Faaliyetten Men

3.497

Suç Duyurusu

869
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Bitki Saðlýðý, Hayvan
Saðlýðý ve Refahý
Bitki saðlýðý, hayvan saðlýðý ve refahý uygulamalarý toplum
ve çevre saðlýðýný etkileyen en önemli unsurlardandýr. Bu
nedenle insan ve çevre saðlýðýnýn korunmasý ile güvenilir gýda
arzýný esas alan bitki ve hayvan saðlýðý uygulamalarý yoluyla;
hastalýk ve zararlýlardan dolayý oluþacak ekonomik kayýplarý
azaltarak arzulanan üretim seviyelerine ulaþmak, üreticilerin
gelir seviyelerini artýrmak, ulusal ve uluslararasý ticareti
kolaylaþtýrmak temel yaklaþýmýmýzdýr.
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BÝTKÝ SAÐLIÐI, HAYVAN SAÐLIÐI ve REFAHI

Bakanlýðýmýz tarafýndan Ülkemiz
bitki
ve
hayvan
saðlýðý
uygulamalarýnýn uluslararasý
standartlara
yükseltilmesi,
hastalýk
ve
zararlýlarýn
kontrol altýna alýnabilmesi ve
eradikasyonunun saðlanmasý
amacýyla ulusal ve uluslararasý
uygulama
ve
araþtýrma
projeleri yürütülmektedir.

Ülkeler hayvan hastalýklarýnýn yayýlmasýnýn önlenmesi için
hayvan hareketlerinin kontrolüne ve biyogüvenlik önlemlerine
büyük önem vermektedirler. Tek bir ülkenin bile bir hastalýðý
kontrol altýna alamamasý, komþu ve uzak ülkeler açýsýndan
risk oluþturmaktadýr. Bu nedenle hayvan saðlýðýnýn korunmasý
ve hayvancýlýðýn sürdürülebilmesi için hayvan hastalýklarýyla
küresel ölçekte mücadele yapýlmasý gerekmektedir.
Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen (zoonoz)
hastalýklar nedeniyle toplum saðlýðý ciddi olarak tehdit altýnda
kalabilmektedir. Hayvan saðlýðýnýn güvence altýna alýnamadýðý
bir ortamda insan saðlýðýný korumak ve gýda güvenilirliðini
temin etmek mümkün deðildir.

Ayrýca, hayvanlarýn doðasýna uygun bir þekilde yetiþtirilmesi, bakým, besleme, barýndýrma ve nakilleri ile
ilgili düzenlemeler yapýlarak hayvan refahýnýn saðlanmasý, Veteriner Halk Saðlýðý tedbir ve uygulamalarý ile
hayvanlardan insanlara geçen hastalýklarýn önlenerek halk saðlýðýnýn korunmasý vazgeçilemez gerekliliklerdir.
Bu amaçla Þap, Sýðýr Tüberkülozu, Sýðýr, Koyun ve Keçi Brusella hastalýklarý ülkemizden yok edilerek, hayvan
saðlýðý güvence altýna alýnacak, gýda güvenilirliði ve bunun sürdürülebilirliði saðlanacaktýr. Hayvanlarýn
yetiþtirildiði iþletmelerde, naklinde ve kesiminde uluslararasý kabul gören hayvan refahý koþullarý tam
anlamýyla uygulanacaktýr. Hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel olan hastalýklar yok edilerek Ülkemiz
ihracat üssü haline getirilecektir.
Dünyada bitki saðlýðý çalýþmalarýnýn insana ve çevreye duyarlý bütüncül bir anlayýþla yürütülmesi kapsamýnda
karantina tedbirleri ve uygulama çalýþmalarýnýn uyum halinde yürütülmesi, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin
yaygýnlaþtýrýlmasý önem taþýmaktadýr.
Bitkilere arýz olan hastalýk, zararlý, yabancý otlar ve diðer etmenlere karþý biyolojik dengeye zarar vermeden;
kültürel tedbirler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele ya da en az kimyasal ilaç kullanýlan entegre
mücadele gibi modern yöntemlerle mücadele edilmesi, bitki saðlýðýný tehdit eden zararlý organizmalar için
risk analizi yapýlarak gerekli görülen önleyici tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bitki saðlýðý uygulamalarýnda
sürdürülebilir tarýmsal üretimin saðlanmasý ve kalýntýsýz ürün elde etmek için gerekli tedbirler alýnacak,
bitkisel üretimde kullanýlan pestisitlerin kontrolü ve izlenmesi saðlanacaktýr.
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Bitki, insan ve çevre saðlýðýný korumak, tarladan sofraya
güvenilir gýda arzýný saðlamak amacýyla yapýlan yasal
düzenlemelerin sistemli bir þekilde uygulamaya aktarýlmasý
için baþlatýlan projeli saha çalýþmalarý yaygýnlaþtýrýlmaktadýr.
Etkin kontrol ve izleme yapýlarak, tüketici ve çevre saðlýðýný
önemseyen bir yaklaþýmla daha güvenilir bitki koruma
uygulamalarý gerçekleþtirilecek, bitki koruma ürünlerinin
güvenli kullanýmý ve kontrol altýna alýnabilmesi, kimyasal ilaç
kullanýmýnýn azaltýlmasýna yönelik çalýþmalar geliþtirilerek
etkin bir þekilde sürdürülecektir.
Bitkisel üretime saðlýklý materyallerle baþlamanýn garantisi
olan ve Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda uygulanan bitki
pasaportu sisteminin ülkemizde de uygulanmaya baþlamasý
ve yaygýnlaþtýrýlmasý üretim materyallerinin etkin kontrolünü
beraberinde getirmektedir.

Hayvan Aþýlama Sayýlarý
Hastalýk Adý
Büyükbaþ Þarbon
Küçükbaþ Þarbon

2011

2012

363.104

349.593

223.868

287.803

Büyükbaþ Þap

19.959.521

10.337.824

Küçükbaþ Þap

7.377.569

2.204.554

Sýðýr Brusella

899.137

2.815.853

4.557.647

7.160.630

Koyun-Keçi Brusella
Kedi-Köpek Kuduz

526.805

585.607

Koyun-Keçi Vebasý

12.812.692

14.901.940

Saðlýk Taramasý

772.488.226 1.202.686.023

Bu çalýþmalar yapýlýrken özellikle ticarete konu olan tarýmsal
ürünlerde karantina hizmetlerinin etkinliði artýrýlacak, böylece
ticaret kolaylaþtýrýlýrken karantinaya tabi organizmalarýn
ülkemize bulaþmasý ve yayýlmasý önlenecektir.

2002

2005

2011

2012

Bitki Koruma Ürünü Tüketimi
Yýllar

Miktarý (Ton)

2002

54.874

2005

43.362

2011

40.111

2012

40.011
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Tarýmsal Altyapý ve
Kýrsal Kalkýnma

Kýrsal kalkýnma; kýrsal alanda yaþayan ve geçimini tarým
sektöründen veya diðer kýrsal gelir kaynaklarýndan saðlayan birey ve
topluluklarýn yaþam þartlarýný iyileþtirmek ve refahýný artýrmaktýr.
Sürdürülebilir kýrsal kalkýnma için verimliliði artýrýcý tedbirler ile
birlikte entegre kýrsal kalkýnma anlayýþý önem kazanmaktadýr.

30

T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý

Stratejik Plan 2013 p 2017

31

STRATEJÝK ALANLAR

TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA

Tarýmsal altyapý ve kýrsal
kalkýnma çalýþmalarý ile kýrsalda
çalýþan nüfusun hayat standardýnýn
yükseltilmesi açýsýndan sosyal
altyapý yatýrýmlarýna da yer
verilmektedir. Böylece, pasif
üreticiden, katýlýmcý ve planlama
sürecine dahil örgütlü ve
üretken üretici modeline geçiþ
saðlanmaktadýr.

Ülkemizdeki tarýmsal iþletmelerin yapýsý dünya ülkeleri ile
rekabeti zorlaþtýrmaktadýr. Ekonomik iþletme büyüklüðünün
korunamamasý, sürdürülebilir tarýmý tehdit etmekte ve
iþletmelerin rekabet gücünü zayýflatmaktadýr. Ayrýca bu
durum, sulama þebekesi ve ulaþým aðýndan yeterince
faydalanýlamamasýna, üretimin zorlaþmasýna, iþgücü,
sermaye ve üretim kayýplarýnýn artmasýna neden olmakta, sýnýr
anlaþmazlýklarýna ve sosyal huzursuzluklara yol açmaktadýr.

Tarýmsal altyapý sorunlarýnýn giderilmesi ve kýrsal kalkýnmanýn
saðlanmasý için; kýrsal alanlarda arazi düzenlemesi, iþletme
ölçeðinin büyütülmesi, üretim ve verim artýþlarýnýn saðlanmasý,
iþletmelerin gelir ve rekabet güçlerinin artýrýlmasý, tarýmsanayi entegrasyonunun saðlanmasý, istihdam imkanlarýnýn artýrýlmasý, kýrsal çevrenin korunmasýna yönelik
tedbirlerin uygulanmasý, izlenmesi ve deðerlendirilmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Plan döneminde tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin de önüne geçmek amacýyla yasal ve yapýsal
deðiþiklikler yapýlarak, pazar odaklý ve rekabet eksenli tarýmsal üretimin önü açýlacaktýr.
Yapýsal sorunlarýn çözümünde arazi toplulaþtýrmasý önemli bir araçtýr. Toplulaþtýrma ile parseller büyümekte,
parsel sayýsý azalmakta, her parsel yola ve sulama kanalýna kavuþmakta, iþletme merkezi ile parseller
arasýndaki mesafeler azalmakta, sulama oran ve randýmanlarý artmakta, sýnýr anlaþmazlýklarý giderilmekte ve
sosyal huzur saðlanmaktadýr. Bu kapsamda, tarla tarýmý yapýlan alanlarda toplulaþtýrma çalýþmalarýna daha
da hýz verilerek, her yýl 1 Milyon hektar alanýn toplulaþtýrýlmasý tamamlanacaktýr.

Tarýmsal üretim ve tarým-sanayi entegrasyonunun saðlanmasý
için, küçük ve orta ölçekli iþletmeler desteklenecek,
tarýma dayalý sanayileþmenin düzenli ve saðlýklý bir þekilde
yapýlandýrýlmasý amacýyla da Organize Tarým ve Hayvancýlýk
Bölgeleri kurulacaktýr.

NÜFUS
YILLAR

Toplam

ÝSTÝHDAM

Belde ve Köyler
Sayý

Oran (%)

Tarýmsal verilerin tek bir yerde toplanmasý ve kolay eriþim saðlanmasý için, kurulacak olan Tarým Parsel Bilgi
Sistemi (TARBÝL) ile Çiftçi Kayýt Sistemi entegre edilecektir. Bunun yaný sýra köy ve ilçelerin geliþme eksenleri
belirlenerek, ihtiyaç analizi yapýlacak ve hedef odaklý destekleme sistemine geçilecektir.
Pazarlama Bilgi Sistemi kurulacak ve çiftlik verilerinin kayýt altýna alýnmasý ve tarýmsal politikalarýn analizlerinin
yapýlmasý için Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Sisteminin (ÇMVA) etkinliði artýrýlacaktýr. Ayrýca, Coðrafi Bilgi Sistemleri
ve uzaktan algýlama teknolojilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve etkin olarak kullanýlmasý saðlanacaktýr.
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Sayý (Bin)

Oran (%)

Türkiye

Tarým

70.586.256

20.838.397

29,5

20.738

4.867

23,5

9.240

2.388

2011

74.724.269

17.338.563

23,2

24.110

6.143

25,5

10.466

3.548

2012

75.627.384

17.178.953

22,7

24.821

6.097

24,6

10.504

3.622

Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Kapsamýnda Kurulan Ýþletmeler
Konusu

Ýþletme Sayýsý
1.565

Hayvansal Ürün Paketleme ve Ýþleme

813

Tarýmsal Ürün Depolama

330

Alternatif Enerjili Sera

252

Soðuk Hava Deposu

286

Su Ürünleri Ýþleme ve Paketleme

34

Basýnçlý Sulama

629

Hayvansal Orijinli Gübre Ýþleme ve Paketleme

7

Koyun, Keçi, Manda Yatýrýmlarý

36

Alternatif Enerji Üretimi

3

TOPLAM

3.955

Yeni Tesis

2.611

Teknoloji Yenileme

1.032

Tamamlama
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Toplam (Bin)

KÝÞÝ BAÞINA GSYH
($)

Tarým

2007

Bitkisel Ürün Paketleme ve Ýþleme

Sulama, kýrsal kalkýnmanýn itici gücüdür. Her sulama projesi ayný zamanda bir kýrsal kalkýnma projesidir.
Sulama imkanlarýnýn gelmesi ile araziler her yýl ekilebilmekte, ürün çeþitliliði artmakta, verim 2-5 kat artarken,
tarýma dayalý sanayi geliþme imkaný bulmaktadýr. Su kaynaðý sorunu yaþanan alanlardaki rehabilitasyona
ihtiyaç duyulan sulama tesislerinin modernizasyonu gerçekleþtirilecektir. Sulamada tasarruf saðlayacak ve
topraðý koruyacak yaðmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemlerine verilen desteklemelere
devam edilecektir.

Ayný zamanda kýrsal alanda eðitim-yayým, örgütlenme ve
uygun destekleme yöntemleriyle yerel kaynaklar harekete
geçirilecek, tarým ve gýda sektörleri modern ve rekabetçi
bir yapýya kavuþturulacak, kýrsal nüfusun iþ ve yaþam
koþullarý iyileþtirilerek refah seviyesi yükseltilecektir.

312

Stratejik Plan 2013 p 2017

33

Kurumsal
Kapasite

Kurumsal yönetim sistemi ve insan kaynaklarý, teknolojik ve
fiziksel altyapýyý ile sosyal imkanlar ve kurumun ulusal ve
uluslararasý imajý kurumsal kapasiteyi oluþturmaktadýr.
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KURUMSAL KAPASÝTE

Geniþ teþkilat yapýsý ve köklü bir geçmiþe sahip olan
Bakanlýðýmýz, hizmet etkinliðini artýracak, çaðdaþ tarým
anlayýþýna uygun, tarým sektörünün deðiþen ve geliþen
taleplerine daha hýzlý cevap verebilecek, mevcut kaynaklardan
azami þekilde faydalanacak bir yapýya kavuþmuþtur.

AR-GE çalýþmalarýnýn çýktýlarýnýn ve etkin iletiþim
teknolojilerinin kullanýldýðý eðitim ve yayým faaliyetlerini
gerçekleþtirmek böylece sunulan hizmetleri kamuoyu
ile paylaþarak tüm paydaþlarýn bilinç düzeyini
geliþtirmek hedeflenmektedir.

Bu deðiþimle birlikte yönetim anlayýþý ve yapýsý; çok taraflýlýða,
katýlýmcý bir anlayýþa, pro-aktif ve gelecek yönelimli, hedef
ve hizmet odaklý olmaya, kolaylaþtýrýcý ve katalizör rolü
üstlenen, asli iþlevlere yoðunlaþmaya doðru köklü bir deðiþim
gerçekleþmekte, üretme fýrsatlarý oluþturan, toplumun ortak
çýkarlarý için rekabet ortamýný gözeten, piyasalarý düzenleyen
ve denetleyen bir anlayýþ hakim hale gelmektedir.

Tarým iþletmelerinin bilgi, teknik ve yöntemler
konusundaki ihtiyaçlarýnýn zamanýnda ve yeterli
düzeyde karþýlanmasýna yönelik olarak Tarýmsal Yayým
ve Danýþmanlýk Hizmetleri geliþtirilmektedir. Alanýnda
öncü Web Tarým TV yayýnlarý ile tarýmla ilgili güncel
konular, yenilikler ve teknolojik geliþmeler paydaþlara
ulaþtýrýlmaktadýr.

Teftiþ ve rehberlik hizmetleri ile Bakanlýk çalýþmalarýnýn
mevzuata uygunluðu yanýnda geliþtirmeye yönelik, eðitici, yol
gösterici, yön verici çalýþmalar benimsenmektedir. Yönetim kademeleri iliþkilerinde iletiþim kanallarýnýn açýk
tutulduðu, objektif performans kriterlerinin belirlendiði, performansa dayalý, katýlýmcý yönetim sisteminin
benimsendiði, kurumsal kültürün önem kazandýðý, Bakanlýk birimleri arasýnda ortak çalýþma kültürü ve
koordinasyonun geliþtirildiði kurum anlayýþý hakim kýlýnacaktýr.

Bakanlýðýmýz faaliyetlerinin tanýtýmý, imajýnýn
güçlendirilmesi, tarým konusunda yetkin ve doðru
bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapýlmasý, uygun
iletiþim araçlarý kullanýlarak hizmetlerin kamuoyuna
yansýtýlmasý, paydaþlarýn bilgilendirilmesi, iletiþim ve
koordinasyonun artýrýlmasý saðlanacaktýr. Böylelikle
hizmetlerin paydaþlara ulaþtýrýlmasý ve anlatýlmasý
ile tanýnýrlýðýn artýrýlmasý, ulusal ve uluslararasý
kuruluþlarla iþbirliði yapýlarak çözüme ve geliþime
katkýnýn birlikte gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir.

Hýzlý, etkin ve kaliteli hizmet sunmak
için kurumsal mükemmeliyeti
saðlamak üzere kurumsal yönetim
sistemini ve insan kaynaklarý
yönetimini etkin hale getirmek,
teknolojik ve fiziksel altyapýyý
geliþtirmek,
sosyal
imkanlarý
iyileþtirmek, verilen hizmetler
ve etkileri konusunda ulusal ve
uluslararasý görünürlüðü artýrmakla
birlikte kurum imajýný güçlendirmek
amaçlanmaktadýr.

Ýhtiyaçlar doðrultusunda mevzuatý geliþtirmek ve yönetmek, hukuki altyapýyý izlenebilir, sürekli ve verimli
kýlmak, iþ akýþ süreçlerini tanýmlamak, basitleþtirmek ve hýzlandýrmak için çalýþýlacak, doðru karar verme
yanýnda hesap verilebilirlik açýsýndan uygulanan politika araçlarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla etki
deðerlendirme çalýþmalarý bütünsel olarak gerçekleþtirilecektir. Ulusal ve uluslararasý geliþmeler düzenli
olarak takip edilecek, toplantýlar düzenlenecek, düzenlenmiþ toplantýlara aktif katýlým saðlanacaktýr.
Bakanlýðýmýz insan kaynaklarý kurum misyonuna göre þekillenmiþ ve zaman içerisinde geliþmiþtir. Deðiþen
ve geliþen görev alanýna uygun deðiþik meslek gruplarýndan özveri ile çalýþan personel istihdam edilmekte ve
bu sayý her geçen yýl artmaktadýr. Ýnsan kaynaklarýnýn görev, yetki ve sorumluluklarý açýk olarak tanýmlanmýþ
halde, liyakat ve kariyer esas alýnarak tüm teþkilata dengeli daðýlýmýnýn saðlanmasý çalýþmalarý yapýlacak,
kariyer uzmanlýk sistemi güçlendirilerek etkin hale getirilecektir. Personelin istek ve beklentileri de alýnarak
mesleki ve kiþisel geliþimlerini artýrmaya yönelik düzenli eðitimler gerçekleþtirilecektir.

Bakanlýðýmýzý ve tarým sektörünü 2023 Vizyonumuzda
belirlenen hedeflere ulaþtýracak þekilde, ulaþýlabilir,
dinamik, kurumsal geliþimini tamamlamýþ ve ortaya
çýkabilecek kurumsal yapýlanma ihtiyaçlarýný hýzlý
bir þekilde gerçekleþtirebilen bir Bakanlýk olarak
paydaþlarýmýz ve tarýmýn bütün dinamikleriyle iþbirliði
içinde görevimizi sürdüreceðiz.

13,116

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

4,423
2,294

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Bakanlýk Personel Daðýlýmý
Ýstihdam
Þekli

Merkez
Taþra
Döner
Toplam
Birimleri Birimleri Sermaye

Memur

3.081

35.133

138

Sözleþmeli

9

1.550

1

38.352
1.560

Ýþçi

511

10.264

152

10.927

Toplam

3.601

46.947

291

50.839

Çalýþanlarýn iþ baþarýsýnýn ve tatminin artýrýlmasýna yönelik çalýþma koþullarýnýn, sosyal imkanlar ve özlük
haklarýnýn deðiþen þartlara uygun olarak iyileþtirilmesi ve geliþtirilmesi, tüm paydaþlar için hizmet alanlarýnda
fiziki ve teknik koþullarýn üst düzeyde saðlanmasý ve sürdürülebilir kýlýnmasý için çalýþmalar yapýlacaktýr. Diðer
taraftan, hizmetlerin sürdürülmesinde bilgi teknolojileri kullanýmýnýn en üst düzeye çýkarýlmasý, doðru ve
güncel bilgiye eriþimin saðlanarak politika üretmede etkin olarak kullanýlmasý saðlanacaktýr. Bu amaçla bilgi
ve iletiþim alt yapýsý hizmetin ve çaðýn gereklerine göre güncellenmekte, geliþtirilen e-dönüþüm projeleri ile
etkin karar alma, hýzlý ve kaliteli hizmet, bilgi yönetimi ve iletiþim hedeflenmektedir.
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Stratejik
Amaçlar
TARIMSAL ÜRETÝM ve ARZ GÜVENLÝÐÝ
1. Tarýmsal üretim kaynaklarýný koruyarak kaliteli tarým ürünlerine eriþilebilirliði ve gýda
güvenliðini saðlamak.
GIDA GÜVENÝLÝRLÝÐÝ
2. Üretimden tüketime kadar, uluslararasý standartlara uygun gýda güvenilirliðini saðlamak.
BÝTKÝ SAÐLIÐI, HAYVAN SAÐLIÐI ve REFAHI
3. Çevreye duyarlý ve etkin bitki saðlýðý tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artýrmak.
4. Hayvan hastalýk ve zararlýlarýný kontrol ve eradike etmek, hayvan refahýný saðlamak.
TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA
5. Tarýmsal ve sosyal altyapý hizmetlerini geliþtirmek, kýrsal kalkýnma ve refahý saðlayarak kýrsal
alanlarýn cazibesini artýrmak.
KURUMSAL KAPASÝTE
6. Hýzlý, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti saðlamak.
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STRATEJÝK AMAÇLAR

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

4. Hayvan hastalýk ve zararlýlarýný kontrol ve eradike etmek, hayvan

Tarýmsal ve ekolojik kaynaklarý korumak, üretimde verim ve kaliteyi artýrmak için uygun yöntem ve
teknolojiler geliþtirmek ve tarým ürünleri ile gýda maddelerinde arz güvenliðini saðlamaktýr. Bu amaçla,
tarýmda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzýný saðlayan, risklerin tespit edildiði ve
yönetilebilir hale getirildiði sigorta sistemi ile güçlendirilen, rekabet eksenli tarým sektörü oluþturulmasý
amaçlanmaktadýr.

Ülkemiz hayvancýlýðýnýn geliþtirilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararasý hijyen kurallarýna uygun
üretilmesi için etkin hayvan saðlýðý tedbirlerinin uygulanmasý amaçlanmaktadýr.

2. Üretimden tüketime kadar, uluslararasý standartlara uygun gýda
güvenilirliðini saðlamak.
Hammaddelerin elde edildiði ilk aþamadan itibaren her türlü gýda maddesinin ve gýda ile temasta bulunan
madde ve malzemelerin üretimi, iþlenmesi, muhafazasý, depolanmasý ve pazarlanmasý aþamalarýnda
uluslararasý standartlara uygun olarak gýda güvenilirliðini temin etmek ve tüketici saðlýðýný en üst seviyede
korumak amaçlanmaktadýr.

3. Çevreye duyarlý ve etkin bitki saðlýðý tedbirleri ile kaliteyi koruyarak
bitkisel üretimi artýrmak.
Bitkisel üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapýya kavuþmasý için bitki saðlýðý konusunda yapýlacak
çalýþmalar son derece önemlidir. Bitkisel üretimde iç ve dýþ karantina hizmetlerinin, entegre mücadele
metotlarýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý, bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarýnýn
kontrol ve denetim hizmetlerinin geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr.

refahýný saðlamak.

Ayný þekilde zoonoz hastalýk risklerinin azaltýlarak halk saðlýðýnýn korunmasý ve hayvanlarýn üretim, nakil
ve kesimi esnasýnda gerekli refah koþullarýnýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr.

5. Tarýmsal ve sosyal altyapý hizmetlerini geliþtirmek, kýrsal kalkýnma ve
refahý saðlayarak kýrsal alanlarýn cazibesini artýrmak.
Kýrsal alanda yaþayan ve geçimini tarýmdan saðlayan birey ve topluluklarýn yaþam þartlarýný iyileþtirmek
ve gelirlerini artýrmak amaçlanmaktadýr. Kýrsal alanda ekonomik faaliyetler çeþitlendirilecek, arazi
parçalýlýðý azaltýlacak, tarla içi geliþtirme hizmetleri ile modern sulama sistemleri kurulacak ve sulama
randýmaný yükseltilecektir.
Kýrsal kalkýnmanýn desteklenmesi amacýyla tahsis edilen ulusal ve uluslararasý fonlar etkin olarak
deðerlendirilecektir. Tarým arazilerinin tarým dýþý kullanýmý önlenecek ve çevre duyarlýlýðý içinde toprak ve
su kaynaklarý korunacak ve iyileþtirilecektir. Tarýmsal bilgi sistemi geliþtirilerek elde edilen verilere, karar
verici ve kullanýcýlarýn kolayca eriþimi saðlanacaktýr.

6. Hýzlý, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti
saðlamak.
Kurumlar görev ve sorumluluklarýný personel ve diðer kaynaklarý ile yerine getirmeye çalýþýrlar. Ýnsan
kaynaðýnýn harekete geçirilmesi ve verimli çalýþtýrýlabilmesi için pek çok unsurun birlikte ele alýnmasý
gerekmektedir. Çalýþma verimliliðini etkileyen en önemli unsurlardan olan çalýþanlarýn kurumsal aidiyet
duygusunun geliþtirilmesi, motivasyonlarýnýn artýrýlmasý ve konforlu bir çalýþma ortamýnýn saðlanmasý
amaçlanmaktadýr.
Görev ve sorumluluk alanýndaki deðiþim ve geliþimin çalýþanlarca güncel olarak takip edilmesini
saðlamak, personelin bilgi düzeyini ve kiþisel geliþimini artýrmak hedeflenmektedir. Çalýþanlarýn verilere
ulaþýmýný kolaylaþtýracak teknik altyapý oluþturulacak ve idari yapý geliþtirilecektir.
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STRATEJÝK HEDEFLER

Stratejik
Hedefler

ALANLAR

AMAÇLAR

Tarýmsal
Üretim ve
Arz Güvenliði

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

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

Gýda
Güvenilirliði

Üretimden tüketime
kadar, uluslararasý
standartlara uygun gýda
güvenilirliðini saðlamak.

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

Bitki Saðlýðý,
Hayvan Saðlýðý
ve Refahý

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

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

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

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

Tarýmsal
Altyapý ve Kýrsal
Kalkýnma

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

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

Kurumsal
Kapasite

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

Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal
imkanlarý iyileþtirmek.
Kurum imajýný güçlendirmek, etkinliði ve görünürlüðü
artýrmak.
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Stratejik Hedefler
ve Performans
Göstergeleri
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Stratejik Hedef 1
Tarýmsal kaynaklarý korumak, iyileþtirmek ve
devamlýlýðýný saðlamak.
Hedefimiz, insanýmýza yeterli ve saðlýklý gýda sunumunu gerçekleþtirmek üzere ülkemizin tarýmsal ve ekolojik
kaynaklarý yanýnda genetik zenginliðini korumak ve tarýmsal üretimde sürekliliði saðlamaktýr. Ýklim, toprak,
topografya, arazi sýnýflarý ve kullaným þekillerine dayalý ve bu yapýyý destekleyen istatistik altyapýsý ile doðal
kaynaklarý koruyarak üretim yönlendirilecek, etkin ve rasyonel bir destekleme politikasý ile ürünlerin en uygun
tarým havzasýnda üretimi teþvik edilecektir.
Çevre dostu üretim tekniklerinin kullanýlmasý özendirilecek, arazi ýslahý ve drenaj çalýþmalarý yapýlarak
sorunlu araziler tarýma kazandýrýlacak, tarým arazilerinin amaç dýþý kullanýmý önlenecektir. Meralarýn botanik
kompozisyonlarý korunarak ýslah ve amenajman planlarý uygulanacaktýr. Tarýmsal sahalardaki yüzey ve yeraltý
sularýnda nitrat kirliliði izlenecek, ulusal sera gazý emisyon envanteri çalýþmalarý yapýlacaktýr.

STRATEJÝK HEDEF 1

5 | Islah edilen arazi miktarý (Hektar)
Sorunlu tarým arazilerinde kapalý drenaj uygulanmasýyla taban suyu seviyeleri bitki kök bölgesinin altýna
indirilmektedir. Böylece tuzlu alanlarda tuzlarýn yýkanmasý saðlanarak araziler ýslah edilmektedir.
6 | Yüzey ve yer altý sularýnda nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapýlan istasyonlarýn kontrol edilme oraný ( %)
Yüzey ve yer altý sularýnýn tarýmsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliðinin önlenmesi için, yer altý ve yer üstü su
kaynaklarýnda nitrat analizleri yapýlan istasyonlarýn (mevcut istasyon sayýsý 1960 adet ) kontrol edilme oranýný
ifade eder.
7 | ÇATAK uygulama alaný (Dekar)

Ýlgili Birimler TAGEM, BÜGEM, BSGM, TRGM

Çevresel anlamda korunmasý gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin çevreye ve toprak yapýsýna
zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayýtlý ve kontrollü üretim yapmalarý saðlanmakta, yoðun
tarýmsal faaliyet nedeniyle bozulan toprak yapýsýnýn iyileþtirilmesi amaçlanmaktadýr.

Performans Göstergeleri

8 | Havza bazlý çalýþýlan ürün sayýsý (Adet)

1 | Kayýt altýna alýnan genetik materyal sayýsý (Adet)

Ýklim, toprak, topografya, arazi sýnýflarý ve kullaným þekillerine dayalý olarak belirlenen tarým havzalarýnda
çalýþýlan/planlanan/ihtisaslaþtýrýlan en uygun ürünlerin üretimi hedeflenmektedir.

Dünyada tarýmýn ve insanlýðýn geleceði bakýmýndan paha biçilemez deðerler olan genetik kaynaklar muhafaza
edilecek ve tanýmlanarak sürdürülebilir þekilde ýslahçýlarýn kullanýmýna sunulacaktýr. Bu çalýþmalarda
kullanýlan yerli ve yabancý materyaller, koleksiyon bahçesi ve Gen Bankalarýnda korumaya alýnacaktýr. Her bir
hat, çeþit, tür ve alttür özellikleri ile birlikte kayýt altýna alýnacaktýr.
2 | Koruma altýna alýnan hayvan ýrk ya da hat sayýsý (Adet)
Büyükbaþ, küçükbaþ ve kanatlý küçük evcil ýrklarýna ait toplam 13 ýrk ve 3 hattýn koruma ve tanýmlama
çalýþmalarý sürdürülecektir.
23 Ýlde, 579 yetiþtirici elinde, 15 küçükbaþ, 7 büyükbaþ ve 1 arý ýrkýna ait toplam 10.523 baþ hayvan ve 8.000 adet
arý kolonisi doðal yaþam koþullarýnda korunma altýna alýnmýþtýr.
2 adet Hayvan Gen Bankasý kurulmuþ olup; 18 küçükbaþ, 7 büyükbaþ ve 5 at ýrkýna ait DNA, hücre, doku, embriyo
ve spermanýn dondurularak saklanmasý ve DNA düzeyinde tanýmlanmasý çalýþmalarý yürütülmektedir.
3 | Tarým iþletmelerinin kayýt altýna alýnma oraný (%)
Tarým Ýþletmeleri Kayýt Sistemi (TÝKAS) kapsamýnda tarým iþletmelerinin kayýt altýna alýnma zorunluluðu vardýr.
Kayýt altýna alýnan tarým iþletmelerinin toplam iþletme sayýsýna oranýný ifade eder.
4 | Denetimi yapýlan su ürünleri iþletme sayýsý (Adet)
Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri iþletmelerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlý üretim yapmalarýný
saðlamak amacýyla yýlda bir kez denetim yapýlarak izlenmesi saðlanacaktýr. Denetim yapýlan ve izlenen iþletme
sayýsýný ifade eder.
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9 | Jeotermal enerji ile ýsýtýlan örtü altý alaný (Dekar)
Ülkemiz doðal kaynaklarý içerisinde önemli bir yere sahip jeotermal kaynaklarýn örtü altý üretiminde
ýsýtma amaçlý kullanýlmasý ile çevreye duyarlý, doða dostu tarýmsal üretim yöntemlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý
hedeflenmektedir. Jeotermal enerji ile ýsýtýlan örtü altý iþletmelerin uygulama alanýný ifade eder.
10 | Mera tahsis alaný (Hektar)
Meralarý kayýt altýna almak, verimliliðini artýrmak, hayvancýlýðýn hizmetine sunmak, tarýmsal kaynak olarak
sürdürülebilirliðini saðlamak amacýyla mera, yaylak ve kýþlaklarýn tahsisleri hedeflenmektedir. Yýllýk olarak
tahsis edilen mera miktarýný ifade eder.
11 | Mera ýslah ve amenajman alaný (Dekar)
Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluþturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, üretimin artýrýlmasý ve
hayvancýlýðýmýzýn ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için çayýr ve meralarýn ýslah edilmesi hedeflenmektedir. Islah
edilen ve mera amenajman alaný olarak belirlenen yýllýk miktarý ifade eder.
12 | Islah amacýyla kiraya verilen mera alaný (Dekar)
Meralarýn verimliliðinin artýrýlmasý, biyoçeþitliliðin korunmasý ve sürdürülebilirliðinin saðlanmasý için
kullanýcýlara ýslah edilmesi þartýyla kiralanmasýdýr. Yýllýk olarak ýslah amaçlý kiraya verilen mera alanýný ifade
eder.
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13 | Organik üretim yapan müteþebbis sayýsý (Kiþi)
Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dahilinde denetim
ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan saðlýðýna duyarlý üretim sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasý
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarým yapan üretici sayýsýný ifade eder.
14 | Ýyi tarým uygulamalarý gerçekleþtiren üretici sayýsý (Kiþi)
Tarýmsal üretim sisteminin sosyal açýdan yaþanabilir, ekonomik açýdan karlý ve verimli, insan saðlýðýný
koruyan, hayvan saðlýðý ve refahý ile çevreye önem veren, iþletmeden sofraya izlenebilir hale getirilmesi
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, iyi tarým uygulamalarý yapan üretici sayýsýný ifade eder.
15 | Su ürünleri avcýlýðý kontrol/denetim sayýsý (Adet)
Su ürünleri avcýlýðýnda etkin denetimler yapýlarak yasak avcýlýðýn azaltýlmasý hedeflenmektedir.
16 | Arazi kullaným deðiþiklikleri izlenen alan miktarý (Hektar)
Tarým arazilerinde belirlenen kullaným deðiþiklikleri, sera gazý emisyon çalýþmalarýnda ve diðer tarýmsal
planlama çalýþmalarýnda kullanýlýr. Bu kapsamda tarým alanlarýndaki deðiþiklikler arazi kullaným sýnýflarýna
uygun olarak belirlenir. Tarým alanlarýnda arazi kullaným deðiþikliklerinde tespit edilen alaný ifade etmektedir.

Üretimde verim ve kaliteyi artýrmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.
Dünya üzerinde insan hayatýnýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý için binlerce yýldýr tarým yapýlmaktadýr. Günümüzde
çok daha fazla nüfusu beslemek zorunda olan tarýmýn, stratejik bir sektör olduðu gerçeði, gün geçtikçe daha
fazla anlaþýlmaktadýr. Hedefimiz, üstün verimli, kaliteli, pazarlanabilir çeþit, tür, hat, ýrklarý geliþtirmek ve
yaygýnlaþtýrmaktýr. Ýç ve dýþ pazarýn talep ettiði yeni tür ve çeþitler ile modern teknolojiler sektöre kazandýrýlacak
ve kitle yayým araçlarýnýn desteði ile yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Böylece verim ve kalite artýrýlacak, ürün çeþitliliðine
katký saðlanacaktýr.
Ýlgili Birimler TAGEM, BÜGEM, HAYGEM
Performans Göstergeleri
1 | Tescil edilen çeþit/tür/ýrk/hat sayýsý (Adet)
Yapýlan araþtýrma çalýþmalarý sonucunda, verim, kalite ve adaptasyon kabiliyetleri yüksek ve biyotik/abiyotik
stres koþullarýna dayanýklý/tolerant yeni çeþitlerin geliþtirilerek üretime aktarýlmasý ile verim ve kalitede
artýþlar saðlanacaktýr.
2 | Geliþtirilen uygulama teknolojisi sayýsý (Adet)
Su, toprak, çevre ve mekanizasyon, iklim deðiþikliði, yetiþtirme tekniði, hasat ve depolama araþtýrmalarý
sonucunda üretim, verim ve kalitede artýþlar saðlanacaktýr. Hayvancýlýðýn çeþitli dallarýnda üretimi artýrmak
ve kaliteyi iyileþtirmek, ekolojilere uygun yetiþtirme sistemleri ve alternatif yem kaynaklarý geliþtirmek, bakým
ve besleme þartlarýný iyileþtirmek ve geliþtirmek amacýyla da araþtýrmalar yapýlacaktýr. Su ürünlerinde stok
belirleme ve hastalýk etmeni patojenlerin iyileþtirilmesine yönelik yeni uygulama ve metot geliþtirilmesi
hedeflenmektedir.
3 | Suni tohumlama sayýsý (Adet)
Üstün verimli kültür ýrký hayvanlardan elde edilen spermler ile yapýlan suni tohumlama sayýsýný ifade eder.
4 | E-ýslah sistemine kayýtlý diþi hayvan sayýsý (Baþ)
Islah amacýyla damýzlýk deðeri olan diþi büyükbaþ hayvanlarýn elektronik ortamda kayýt altýna alýnarak izlenmesini
ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaþ hayvan sürülerinin oluþturulmasý hedeflenmektedir.
5 | Kayýt altýna alýnan yeni bitki çeþidi sayýsý (Adet)
Yüksek verimli ve kaliteli yeni bitki çeþitlerinin kayýt altýna alýnarak üretime kazandýrýlmasý hedeflenmektedir.
Bakanlýðýmýzca kontrol ve incelemeleri yapýlýp, kayýt altýna alýnarak ticaretine izin verilen yeni bitki çeþit sayýsýný
ifade eder.
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6 | Sertifikalý fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar)
Ülkemiz meyve üretimini pazar istekleri doðrultusunda artýrmak, modern meyve bahçeleri tesis etmek
hedeflenmektedir. Bakanlýðýmýzca desteklenerek sertifikalý ya da standart fidan/çilek fidesi ile tesis edilen
alaný ifade eder.
7 | Kültür ýrký hayvan oraný (%)
Büyükbaþ hayvan varlýðý içerisinde kültür ýrký hayvan varlýðýný ifade eder. Büyükbaþ hayvan varlýðý içerisindeki
kültür ýrký hayvan oranýnýn artýrýlarak hayvan baþýna verim ve performans deðerlerinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

Tarým ürünlerine eriþilebilirliði ve gýda güvenliðini
saðlamak.
Deðiþen tüketim alýþkanlýklarý ve ihtiyaçlar doðrultusunda üretim, ticaret ve pazarlama politikalarýyla
tarýmsal üretimi yönlendirerek yeterli ve güvenilir gýda arzýný saðlamak ve tarým ürünleri ihracatýný
artýrmak hedeflenmektedir. Stratejik ürünlerin üretim planlamalarýnýn yapýlmasý ve tarým ürünlerinde
fiyat dalgalanmalarýnýn olumsuz etkilerinin ortadan kaldýrýlmasý, sektörün ihtiyacý olan hammadde arzýnýn
kesintisiz saðlanmasý, yýl boyunca arz-talep dengesinin ve çiftçi gelirlerinde istikrarýn saðlanmasý amacýyla
piyasa düzenleme mekanizmalarý oluþturulacak, düzenleyici niteliði olan kurum ve kuruluþlarýn idari ve teknik
kapasiteleri güçlendirilecektir.

8 | Toprak analizi yapýlan arazi miktarýnýn Çiftçi Kayýt Sistemi’nde kayýtlý araziye oraný (%)

Ölçek ekonomisi esas alýnarak hayvancýlýk iþletmelerinin kapasitelerinin artýrýlmasý teþvik edilecek ve küçükbaþ
hayvancýlýðýn geliþtirilmesi saðlanacaktýr.

Çiftçiye toprak analizine dayalý gübre kullaným bilinci kazandýrarak topraklarýn verimliliðini sürdürülebilir hale
getirmek, toprak ve su kaynaklarýnýn kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadýr. Çiftçi kayýt sisteminde kayýtlý
arazi içerisinde toprak analizi yapýlan arazi miktarýný ifade eder.

Ýlgili Birimler BÜGEM, HAYGEM, BSGM, TRGM
Performans Göstergeleri
1 | Ortalama iþletme büyüklüðü (Dekar)
Tarým iþletmelerinin ortalama arazi miktarýnýn artýrýlmasý hedeflenmektedir.
2 | Kýrmýzý et üretim miktarý (Ton)
Arz açýðý olan kýrmýzý ette üretim miktarýnýn artýrýlarak arz güvenliliðinin saðlanmasý ve fiyat dalgalanmalarýnýn
önlenmesi hedeflenmektedir.
3 | Tarým sigortasý poliçe sayýsý (Adet)
Tarýmda risklerin yönetilebilirliðini saðlamak ve üretici zararlarýný asgariye indirmek için tarým sigortasý
uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir.
4 | Sözleþmeli üretim yapan üretici sayýsý (Kiþi)
Sözleþmeli üretimin yaygýnlaþtýrýlarak arz talep dengesini saðlamak ve tarýma dayalý sanayinin ihtiyacý olan
hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleþmeli bitkisel üretim yapan üretici sayýsýný
ifade eder.
5 | Yaðlý tohum üretim miktarý (Ton)
Arz açýðý olan yaðlý tohumlu bitkilerin üretimini artýrmak, sektörün hammadde ihtiyacýný karþýlamak ve ithalatý
azaltmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda desteklenen yaðlýk ayçiçeði, soya, kanola, aspir ve pamuk tohumu
üretim miktarýný ifade eder.
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6 | Gemi Ýzleme Sistemi (GÝS) kapsamýna alýnan gemi sayýsý (Adet)

Gýda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliðini artýrmak.

Balýkçýlýk gemilerinin faaliyetleri (denetim, kontrol, veri toplama) uzaktan algýlama yoluyla izlenecektir.
7 | Bal üretim miktarý (Ton)
Bal üretim miktarý artýrýlarak üretici gelirlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
8 | Küçükbaþ hayvan sayýsý (Baþ)
Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinin ülkemiz bitki örtüsü, arazi eðimi, yükseklik, yaðýþ rejimi, mera mülkiyeti
gibi kriterler bakýmýndan çok daha uygun olduðu deðerlendirildiðinden küçükbaþ hayvan sayýsýnýn artýrýlmasý
hedeflenmektedir. Kayýtlý küçükbaþ hayvan sayýsýný ifade etmektedir.
9 | Su kaynaklarýna býrakýlan balýk sayýsý (Adet)
Avcýlýk yoluyla doðada meydana gelen tahribatýn önlenmesi için ülkemizdeki göl ve göletler yavru balýk ile
balýklandýrýlmaktadýr. Balýklandýrma çalýþmalarý ile içsu kaynaklarýmýzýn verimli bir þekilde kullanýlarak
yavru balýk býrakýlan su kaynaklarýndan sürdürülebilir fayda saðlanmasý ve balýk populasyonunun artýrýlmasý
hedeflenmektedir. Balýk stoklarýný güçlendirmek amacýyla su kaynaklarýna býrakýlan yavru balýk sayýsýný ifade
etmektedir.
10 | Ulusal Süt Kayýt Sistemi’nde kayýtlý olan süt miktarý (Ton)
Üretilen sütün hijyenik ve uygun koþullarda ruhsatlý iþletmelerde iþlenerek izlenebilmesi ve süt arzýnda
oluþabilecek istikrarsýzlýðýn önlenmesi hedeflenmektedir.
11 | Et/yem paritesi (kg)
1 kilogram karkas et bedeli ile alýnabilen konsantre besi yemi miktarýdýr. Yapýlacak çalýþmalarla et/yem
paritesinin 22-25 aralýðýnda kalmasý saðlanarak fiyat dalgalanmalarýnýn önlenmesi ve kýrmýzý ette sürdürülebilir
arz güvenliði hedeflenmektedir.
12 | Süt/yem paritesi (kg)
1 kilogram süt bedeli ile alýnabilen konsantre süt yemi miktarýdýr. Yapýlacak çalýþmalarla süt/yem paritesinin
1,2-1,5 aralýðýnda kalmasý saðlanarak piyasada arz ve talep dengesinin korunmasý ve sürdürülebilir arz
güvenliði hedeflenmektedir.
13 | Yaþ koza üretim miktarý (Ton)
Geçimini yaþ koza üretiminden saðlayan ailelerin gelirini artýrmak suretiyle sürdürülebilir yaþ koza üretiminin
gerçekleþtirilmesi, ipek üretiminde dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý hedeflenmektedir.
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Gýda ve yem resmi kontrolleri AB’ye uyumlu ve güncel mevzuatlar doðrultusunda gerçekleþtirilecektir. Yem
Kontrol Planý kapsamýnda yem üretim iþletmeleri, yem depolama ve satýþ yerleri ile kendi yemini üreten
çiftlikler denetlenecek ve risk esaslý numuneler alýnacaktýr.
Gýda ve yem iþletmelerinin kayýt ve onay iþlemleri tamamlanacak, taklit ve taðþiþ yoluyla tüketicilerin
yanýltýlmasýný önlemek amacýyla analiz metot ve teknolojileri geliþtirilecek, laboratuvarlarýn altyapýlarý
modernize edilecektir.
Ýnsan saðlýðýnýn en üst seviyede korunmasý için, gýda ve yem güvenilirliðini doðrudan veya dolaylý olarak
etkileyen olasý risklerin tespiti yapýlarak bilim insanlarýndan oluþacak komite ve komisyonlar aracýlýðýyla
baðýmsýz, tarafsýz, þeffaf ve bilimsel esaslara göre risk deðerlendirmesi yapýlacaktýr. Kontrol görevlilerinin
mesleki bilgi ve becerileri geliþtirilecektir.
Ýlgili Birimler GKGM, TAGEM
Performans Göstergeleri
1 | Geliþtirilen metot /teknoloji sayýsý (Adet)
Günümüzde yeni teknolojilerle üretilen gýdalar, yeni ve farklý riskler oluþturmaktadýr. Bu durum daha hýzlý ve
daha güvenilir analiz metotlarýnýn geliþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Hýzlý ve güvenilir yeni analiz metotlarýnýn
geliþtirilmesi taklit ve taðþiþin tespitini kolaylaþtýracak, geri dönüþleri azaltarak ülkemizin bu alandaki
güvenilirliðini saðlayacak, gýda ve yem ihracatýný artýracaktýr.
2 | Gýda iþletmelerinde yapýlan kontrol sayýsý (Adet)
Gýda iþletmelerine yapýlan resmi kontrollerin sayýsýdýr. Bakanlýðýmýz, gýda güvenilirliðini saðlamak amacýyla,
risk esasýna göre, ön bildirim gereken hâller dýþýnda, önceden haber verilmeksizin, yýllýk denetim programlarý,
þüphe, þikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliðin saðlanmasý, izleme, gözetim ve tetkik amacýyla 81 Ýl Müdürlüðü
ve yetkilendirilmiþ Ýlçe Tarým Müdürlüklerinde kontrol hizmetleri yürütülmektedir.
3 | Yem iþletmelerinde yapýlan kontrol sayýsý (Adet)
Yem iþletmelerinde yapýlan resmi kontrollerin sayýsýdýr. Yem üretim iþletmeleri, kendi yemini üreten çiftlikler
ile yem depolama ve satýþ yerleri yýllýk hazýrlanan kontrol planý dahilinde teknik ve hijyen þartlarý ve mevzuatta
belirtilen diðer hususlar bakýmýndan kontrol edilir.
4 | Planlanan yem numunelerinin gerçekleþme oraný (%)
Üretilen ve satýþa arz edilen yemlerin denetiminin saðlanabilmesi amacýyla uygulamaya konulan Yýllýk Yem
Kontrol Planý doðrultusunda, Ýl Müdürlüklerince yýllýk olarak gerçekleþtirilen numune sayýsýnýn hedeflenen
yýllýk numune sayýsýna oranýdýr.
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5 | Planlanan gýda numunelerinin gerçekleþme oraný (%)
Gýda denetim ve kontrollerinde Yýllýk Gýda Kontrol Planý ve Ýl Müdürlüklerimizce yapýlan yýllýk numune alým
planlarý ile üretilen ve piyasaya arz edilen gýdalardan numunelerin alýnmasý planlanmaktadýr. Planlanan
numunelerin gerçekleþme oraný kontrollerin planlanan doðrultuda yürütülüp yürütülmediðini göstermektedir.
6 | Akredite olan laboratuvar sayýsý (Adet)
Bakanlýðýmýz bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlar numunelerin mevzuata uygunluðunu tespit
etmek amacýyla analizler gerçekleþtirmektedirler. Laboratuvarlarýn akreditasyonunu saðlamak ve akredite
laboratuvar sayýsýný artýrmak, analiz kalitesinin ve laboratuvar iþleyiþinin geliþtiðini göstermektedir. Uluslararasý
standartlara uygun akredite laboratuvarlar yapýlan kontrollerin etkinliðini artýracaktýr.
7 | Akredite olan analiz sayýsý (Adet)
Yýllýk olarak uluslararasý standartlara uygun ve akredite olan analiz sayýsýdýr. Akreditasyon, analizlerin
uluslararasý geçerliliði ve güvenilirliði için gereklidir. Gýda güvenilirliði yönünden yapýlan analizlerin sonuçlarýnýn
geçerliliði, yapýlan tüm kontrollerin sonucunda doðru karar alma ve uygulamada etkili olacaktýr. Bunun için
akredite analizlerin sayýsýnýn artmasý programýn doðru iþlediðini göstermektedir.
8 | Eðitilen kontrol görevlisi sayýsý (Kiþi)
Yem kontrollerinde görev alan ve eðitilen personel sayýsýdýr. Yýlda iki kez bütün Ýl Müdürlüklerinde yem
konusunda çalýþan personelin katýldýðý hizmet içi eðitimler yapýlmaktadýr.
9 | 174 Alo Gýda Hattýna yapýlan baþvurularýn sonuçlandýrýlma oraný (%)
Tüketicilerin her türlü ihbar, þikayet, eleþtiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylýkla iletebilmesi ve
taleplerinin en kýsa zamanda etkin bir þekilde yerine getirilebilmesi amacýyla 174 Alo Gýda Hattý kurulmuþtur.
Bu yolla gelen baþvurular deðerlendirilmekte ve gerekli durumlarda kontroller gerçekleþtirilmektedir. 174
Alo Gýda Hattýna yapýlan baþvurulardan sonuçlandýrýlanlarýn, toplam baþvuru sayýsýna oraný hattýn iþleyiþindeki
etkinliðin ölçülmesini saðlayacaktýr.

Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek ve
standartlara uyumunu saðlamak.
Gýda ve yem iþletmelerinin güvenilir ürün üretebilmeleri, rekabet gücünü artýrmalarý, kaliteli ve sürdürülebilir
üretim yapmalarýný saðlamak için iþletmelerin teknik ve fiziki altyapýlarý güçlendirilerek ulusal ve uluslararasý
standartlara uyumlarý saðlanacaktýr. Ýþletmelerin asgari teknik ve hijyenik þartlarýný geliþtirmeleri için sektör
ile birlikte iyi uygulama kýlavuzlarý hazýrlanarak yayýmlanacaktýr.
Ýlgili Birimler GKGM
Performans Göstergeleri
1 | Yayýmlanan iyi uygulama kýlavuz sayýsý (Adet)
Gýda ve yem güvenilirliði konularýnda yayýmlanan iyi uygulama kýlavuz sayýsýdýr. Üretim yerleri ve perakende
satýþ yapan iþletmelere rehber niteliðinde ve gönüllülük esasýna dayanan dokümanlar olup; ilgili sektör
temsilcileri tarafýndan basýmý gerçekleþtirildikten sonra iþletmelere daðýtýlacaktýr. Sektör bazýnda hazýrlanan
kýlavuzlar iþletmelerde gýda güvenilirliðinin saðlanmasýnda yol gösterici olacaktýr.
2 | STK iþbirliðiyle gerçekleþtirilen eðitim sayýsý (Adet)
Gýda ve yem iþletmelerinin baðlý olduðu Sivil Toplum Kuruluþlarý ile iþbirliði içerisinde gerçekleþtirilecek olan
eðitim sayýsýdýr. Gýda güvenilirliði konusunda farkýndalýðý artýracaktýr.
3 | Modernizasyon planý uygun bulunan onaylý gýda iþletmesi sayýsý (Adet)
Modernizasyon planlarýný hazýrlayýp altyapýsýný güçlendirerek onay alacak iþletme sayýsýdýr.

10 | Risk deðerlendirme sonrasýnda oluþturulan bilimsel görüþ sayýsý (Adet)
Ýnsan saðlýðýný doðrudan ya da dolaylý etkileyen konularda baðýmsýz, tarafsýz, þeffaf ve bilimsel esaslara göre
risk deðerlendirmesi yapmak amacýyla, üyeleri bilim insanlarý ile gerektiðinde diðer uzman kiþilerden oluþmak
üzere konu bazlý risk deðerlendirme komite ve komisyonlarý oluþturulacaktýr. Bu komite ve komisyonlar
gýda zincirinde risk deðerlendirmesi yaparak tavsiye niteliðinde bilimsel görüþ oluþturacaktýr. Bu görüþler
doðrultusunda tespit edilen risklerle ilgili tedbirler alýnabilecek, sorunlarýn kaynaðýnda çözümü saðlanacaktýr.
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Stratejik Hedef 7

Stratejik Hedef 6
Güvenilir gýda konusunda toplumda duyarlýlýðý artýrmak.

Bitki saðlýðý hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalýþmalarýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

Gýda ve yem güvenilirliði konusunda tüketicilerin doðru bilgilere eriþimi saðlanacaktýr. Tüketici bilinci ve
duyarlýlýðý artýrýlarak otokontrol uygulamalarý etkinleþtirilecektir. Çeþitli bilinçlendirme faaliyetleri (reklam,
kamu spotu, broþür, afiþ, toplantý vb.) yürütülecek, tüketicilerin her türlü ihbar, þikayet, eleþtiri, öneri ve bilgi
edinme talepleri karþýlanacaktýr. Tüketicinin korunmasý ve haksýz rekabetin önlenmesi için kamuoyunun
doðru bilgilendirilmesi saðlanacaktýr.

Bitkisel üretimde kalite ve kantite kayýplarýnýn azaltýlmasý, üretim maliyetlerinin düþürülmesi, çevre ve
insan saðlýðýna duyarlý üretim tekniklerinin geliþtirilerek uygulamaya aktarýlmasýyla sürdürülebilir bir tarým
sistemine sahip olunabilir. Bu amaçla zararlý organizmalar ile mücadelede çevre dostu olan biyolojik, fiziksel,
mekanik ve kültürel mücadeleler baþta olmak üzere biyoteknik yöntemler ve faydalýlara en az zarar veren
seçici pestisitlerin kullanýlmasý þeklinde tarif edilen entegre mücadele uygulamalarý yaygýnlaþtýrýlacaktýr.

Ýlgili Birimler GKGM

Bitki saðlýðý uygulamalarýnda sektörün tüm paydaþlarýnýn entegre mücadele prensiplerini benimsemesi
ve etkin olarak kullanýlmasý için, baþta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik ve mekanik mücadele
yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygýn olarak kullanýlmasý ile öncelikle epidemik hastalýklarýn kontrolü
amaçlanmaktadýr.

Performans Göstergeleri
1 | Güvenilir gýda konusunda yayýmlanan kamu spotu sayýsý (Adet)
Gýda ve yem güvenilirliði konularýnda tüketici ve iþletmecilerin bilincini arttýrmak amacýyla kamu spotlarý
hazýrlanarak yayýmlanacaktýr. Hazýrlanan ve yayýnlanmasý saðlanan kamu spotu sayýsý gýda güvenilirliði
konusunda farkýndalýðý artýrmada önemli rol oynayacaktýr.
2 | Gýda modülü ziyaretçi sayýsý (Adet)
Tüketicilerin doðru bilgilere eriþimini saðlamak amacýyla gýda ve yem güvenilirliði konularýnda web sayfasýnda
modül oluþturulacaktýr. Söz konusu modülün ziyaretçi sayýsý tüketici bilinci ve duyarlýlýðýndaki artýþýn
göstergesidir.
3 | 174 Alo Gýda Hattýna yapýlan baþvuru sayýsý (Adet)
174 Alo Gýda Hattý’na yapýlan baþvuru sayýsý tüketicinin duyarlýlýðýnýn göstergesidir. Alo Gýda Hattýna gelen
baþvurular doðrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak risk haritasý çýkarýlmakta ve hangi
ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduðu saptanarak denetim ve izleme programlarýnýn daha etkin olarak
yapýlmasý saðlanmaktadýr.

Ýlgili Birimler GKGM, TAGEM, BÜGEM
Performans Göstergeleri
1 | Entegre mücadele yapýlan alanýn toplam üretim alanýna oraný (%)
Entegre mücadele yapýlan alanlarýn geniþletilmesi ve çevreye duyarlý uygulamalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý
hedeflenmektedir.
2 | Geliþtirilen zirai mücadele teknik talimatý sayýsý (Adet)
Kültür bitkilerinde sorun olan hastalýk, zararlý ve yabancý otlarla mücadele imkanlarýnýn ortaya konularak
bitkisel üretimde artýþ saðlanmasý için yeni teknik talimatlar oluþturulacak ve geliþtirilecektir.
3 | Biyolojik mücadele yapýlan alan (Dekar)
Biyolojik mücadelenin artýþý ile pestisit miktarýnýn azaltýlmasý ve pestisit kalýntýsý olmayan üretim
öngörülmektedir.
4 | Sertifikalý tohum üretim miktarý (Ton)
Bitki saðlýðý ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalý tohum ihtiyacýnýn yurtiçi üretimle karþýlanmasý hedeflenmektedir.
Bakanlýðýmýzca kontrol edilerek bitki saðlýðý ve kalite yönünden sertifikalandýrýlan tohum miktarýdýr.
5 | Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarý (Adet)
Bitki saðlýðý ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalý fidan/fide ihtiyacýnýn yurtiçi üretimle karþýlanmasý ve bitkisel
üretimin artýrýlmasý hedeflenmektedir. Bakanlýðýmýzca kontrol edilerek bitki saðlýðý ve kalite yönünden
sertifikalý ve standart olarak belgelendirilen fidan/fide miktarýný ifade eder.
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Stratejik Hedef 9

Stratejik Hedef 8
Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarýnýn
kontrol ve denetim hizmetlerini geliþtirmek.

Bitkisel üretimde iç ve dýþ karantina hizmetlerini
geliþtirmek.

Etkin ve sürdürülebilir bitki saðlýðý uygulamalarý için bitki koruma ürünlerinin ve uygulama ekipmanlarýnýn
uluslararasý standartlara uygun üretimi, depolanmasý, spesifikasyonlarýna uygun þekilde ruhsatlandýrýlmasý,
satýþýnýn teknik ve yasal gerekliliklere uygun bir þekilde yapýlmasý, ekipmanlarýn periyodik bakýmlarýnýn
ve kalibrasyonlarýnýn yapýlmasý son derece önemlidir. Bakanlýðýmýz bitki koruma ürünleri ve uygulama
ekipmanlarýnýn denetim ve kontrollerini yapmak üzere gerekli kurumsal alt yapýsýný, insan kaynaðýný, yasal
çerçeveyi, denetim teknik ve politikalarýný geliþtirerek sektörle iþbirliði içerisinde uygulamaya koymayý
hedeflemektedir.

Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaþýmý ve uluslararasý ticarete konu olmasý bitki hastalýk ve zararlýlarýn
yayýlma riskini artýran önemli bir faktördür.

Ýlgili Birimler GKGM, TAGEM

Ýthalat ve ihracatta hýzlý, güvenilir ve yetkin karantina hizmetleri sunmak üzere karantina laboratuvar alt yapýsý
geliþtirilecek, ulusal bitki saðlýðý referans laboratuvarý ve yeni sýnýr kontrol noktalarý kurulacaktýr.

Performans Göstergeleri
1 | Denetlenen bitki koruma ürünleri sayýsýnýn piyasada bulunan bitki koruma ürünleri sayýsýna oraný (%)
Bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmalarýný saðlamak amacýyla analiz ve
denetimleri yapýlacaktýr.
2 | Denetlenen bitki koruma ürünü üretim yerlerinin toplam üretim yeri sayýsýna oraný (%)
Bitki koruma ürünlerinin üretim yerlerinin kalitesini artýrmak amacýyla üretim tesislerinde Bakanlýðýmýzca
verilen iþletme izinlerine uygun üretim yapýlýp yapýlmadýðý kontrol edilecektir.
3 | Denetlenen bitki koruma ürünü satýþ yerlerinin toplam satýþ yeri sayýsýna oraný (%)

Bakanlýðýmýz bitki ve bitkisel ürünlerde karantinaya tabi zararlý organizmalarla uluslararasý standartlarda AB
mevzuatýyla uyumlu ve ticari gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol ve denetim mekanizmasý
oluþturmaktadýr. Bu amaçla ülke içinde bitkisel üretim materyallerinin üretilmesi, depolanmasý ve ticareti
esnasýnda karantina hizmetlerine ait bütün çalýþmalar bitki pasaportu sistemi kapsamýnda yapýlmaktadýr.

Ýlgili Birimler GKGM, TAGEM
Performans Göstergeleri
1 | Özel sürvey çalýþmasý yapýlan karantinaya tabi organizma sayýsý (Adet)
Bitkilerin yetiþtirme döneminde bitki saðlýðý açýsýndan riskleri deðerlendirilerek karantinaya tabi etmenlerin
sürveyleri yapýlacak, tespit edilen alanlarýn sýnýrlarý çizilerek sürvey haritalarýna iþlenecek ve zamanýnda
gerekli tedbirler alýnarak baþka bölgelere bulaþmasý engellenecektir.
2 | Ýhracatta karantina sorunlarýndan dolayý alýnan bildirim sayýsýnýn ihracatý yapýlan parti sayýsýna oraný (%)

Bitki koruma ürünlerinin satýþ yerlerinin kalitesini artýrmak amacýyla satýþ yerlerinin (bayi ve toptancý) mevzuata
uygun satýþ yapýp yapmadýklarý kontrol edilecektir.

Bitki ve bitkisel ürün ihracatýnda karantina sorunlarýndan dolayý alýnan bildirim sayýsýnýn ihracatý yapýlan iþlem
sayýsýna oranýdýr. Ýhraç edilen ancak zararlý organizmalar nedeniyle alýnan bildirim sayýsýnýn ihracat iþlem
sayýsýna oraný yapýlan kontrollerin etkinliðini ifade etmektedir.

4 | Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanlarý iþletme sayýsýnýn toplam iþletme sayýsýna oraný (%)

3 | Validasyon ve standardizasyon yapýlan metot sayýsý (Adet)

Zirai mücadele alet ve ekipmanlarýnýn üretim yerlerinin kalitesini artýrmak amacýyla Bakanlýðýmýzca verilen
ruhsatnamelere uygun üretim yapýlýp yapýlmadýðý kontrol edilecektir.

Karantina teþhisi amacýyla kullanýlan farklý metotlarýn birleþtirilmesi ve standardizasyonu amaçlanmaktadýr.
Yýllýk validasyon ve standardizasyon yapýlan metot sayýsýdýr.

5 | Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanlarý bayi sayýsýnýn toplam bayi sayýsýna oraný (%)
Zirai mücadele alet ve ekipmanlarýnýn satýþ yerlerinin kalitesini artýrmak amacýyla satýþ yerlerinin mevzuata
uygun satýþ yapýp yapmadýklarý kontrol edilecektir.
6 | Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve uygulama ekipmanlarýnýn testleriyle ilgili geliþtirilen metot
sayýsý (Adet)
Bitki koruma ürünlerinin uygulama tekniklerinin geliþtirilmesi ve kalýntýlarýnýn belirlenmesine yönelik
geliþtirilen metot sayýsýdýr.
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Stratejik Hedef 10
Hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele hizmetlerini
geliþtirmek.
Büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlar kimliklendirilecek, hayvancýlýk iþletmeleri kayýt altýna alýnacak ve
izlenebilirlikleri saðlanacaktýr. Bulaþýcý hastalýklara karþý programlý aþý uygulamalarý, saðlýk taramalarý
yapýlacak ve hastalýktan ari iþletmeler oluþturulacaktýr.
Hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen zoonoz hastalýklar önlenerek halk saðlýðý korunacaktýr.
Þarbon, kuduz, brusella gibi zoonoz hastalýklara karþý aþý uygulamalarý sürdürülecek, halk saðlýðý için önemli
bir tehdit olan kýrým kongo kanamalý ateþi hastalýðý etkeninin taþýyýcýsý olan kenelere karþý büyükbaþ-küçükbaþ
hayvanlarýn ilaçlanmasý çalýþmalarý etkin þekilde yürütülecektir. Zoonoz hastalýklara karþý eðitim çalýþmalarý
yürütülerek toplumda farkýndalýk artýrýlacaktýr.
Ýlgili Birimler GKGM, TAGEM
Performans Göstergeleri
1 | Hastalýktan ari iþletme sayýsý (Adet)
Hayvan saðlýðý ve halk saðlýðý için önemli olan sýðýr tüberkülozu ve sýðýr brusellasý hastalýklarýndan ari
iþletmeleri kapsamaktadýr.
2 | Programlý hayvan saðlýk taramasý gerçekleþme oraný (%)
Hayvan hastalýklarý ile mücadelede gerekli tedbirlerin alýnmasý için her türlü hastalýðýn erken teþhisi hayvan
saðlýðý, halk saðlýðý ve ülke ekonomisi için önemlidir. Her yýl tüm hayvan varlýðýný kapsayacak þekilde erken
teþhis amacýyla saðlýk tarama programý oluþturulmaktadýr.
3 | Küpelenen küçükbaþ hayvan sayýsýnýn toplam küçükbaþ hayvan sayýsýna oraný (%)
Koyun ve keçi varlýðýnýn kayýt altýna alýnarak hastalýk ve hayvan hareketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir.

STRATEJÝK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERÝ

STRATEJÝK HEDEF 10

7 | Epidemiyolojisi tespit edilen hastalýk sayýsý (Adet)
Hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele stratejilerini belirlemek, geliþtirmek ve hastalýklarla daha etkin
mücadele edebilmek amacýyla hastalýklarýn epidemiyolojisinin tespiti konularýnda araþtýrmalar yapýlacaktýr.
8 | Geliþtirilen teþhis metodu sayýsý (Adet)
Hayvan hastalýklarýnýn erken ve doðru teþhisini saðlamak amacýyla uygun teþhis metotlarý geliþtirilecektir.
9 | Geliþtirilen hayvan aþýsý ve biyolojik madde sayýsý (Adet)
Aþý, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliþtirme, yeni ürün elde etme ve kontrol tekniklerinin
geliþtirilmesine yönelik araþtýrmalar yapýlacaktýr.
10 | Programlý kedi-köpek kuduz aþýlamasý gerçekleþme oraný (%)
Hayvan hastalýklarý mücadelesinde aþýlama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, halk saðlýðý için
çok önemli bir tehdit olan kuduz hastalýðýnýn kontrol altýna alýnmasýdýr. Aþýlama ile ilgili veriler TÜRKVET
Veteriner Bilgi Sisteminden alýnmaktadýr.
11 | Programlý büyükbaþ brusella aþýlamasý gerçekleþme oraný (%)
2012 yýlýndan itibaren konjuktival aþýlamaya geçilmiþtir. 10 yýl süre ile aþýlama çalýþmalarýnýn sürdürülerek,
sürü prevalansýnýn % 1’in altýna çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasýnda ise hastalýðýn yok edilmesi için test
ve kesim metodu uygulanacaktýr.
12 | Programlý küçükbaþ brusella aþýlamasý gerçekleþme oraný (%)
6 yýl süre ile aþýlama çalýþmalarýnýn sürdürülerek, sürü prevalansýnýn % 1’in altýna çekilmesi hedeflenmektedir.
Sonrasýnda ise hastalýðýn yok edilmesi için test ve kesim metodu uygulanacaktýr.
13 | Programlý büyükbaþ kene ilaçlamasý oraný (%)

4 | Küpelenen büyükbaþ hayvan sayýsýnýn toplam büyükbaþ hayvan sayýsýna oraný (%)

Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðýnýn taþýyýcýsý olan kenelerle mücadele etmek amacýyla Bakanlýðýmýzca
hastalýðýn görüldüðü illerde bulunan çiftlik hayvanlarý ilaçlanarak halk saðlýðýnýn korunmasý saðlanacaktýr.

Büyükbaþ hayvan varlýðýnýn kayýt altýna alýnarak hastalýk ve hayvan hareketlerinin izlenmesi hedeflenmektedir.

14 | Veteriner Sýnýr Kontrol Noktasý sayýsý (Adet)

5 | Programlý büyükbaþ þap aþýlamasý gerçekleþme oraný (%)

Canlý hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat, transit geçiþleri ve geri ithalat prosedürlerinin uygulanmasý ile
yurda giriþ kapýlarýnda saðlýk yönünden gerekli kontrollerinin yapýlmasý, ülke genelinde hayvan ve hayvansal
ürünlerin sadece bu kapýlardan ithalatýna izin verilmesi ve uygulamalarda yeknesaklýðýn saðlanmasý amacýyla
yeni Veteriner Sýnýr Kontrol Noktalarý kurulmasý ve mevcutlarýn alt yapýlarýnýn iyileþtirilmesi hedeflenmektedir.

Hayvan hastalýklarý mücadelesinde aþýlama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir.
6 | Denetlenen veteriner ilaçlarý sayýsýnýn piyasada bulunan veteriner ilaçlarý sayýsýna oraný (%)
Veteriner saðlýk ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmalarý saðlanacaktýr.
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Stratejik Hedef 12

Stratejik Hedef 11
Hayvan refahýnýn saðlanmasý için gerekli standart ve
sistemleri oluþturmak.
Hayvanlarýn yetiþtirildiði iþletmelerde, nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde uluslararasý kabul gören
hayvan refahý koþullarýnýn tam olarak uygulanmasý hedeflenmektedir. Ayrýca, deney, süs ve ev hayvanlarýnýn
yaþam alanlarý da uluslararasý standartlara uygun hale getirilecektir.
Ýlgili Birimler GKGM
Performans Göstergeleri
1 | Ruhsatlandýrýlan deney hayvaný üretim tesisi sayýsý (Adet)
Ruhsatlandýrýlan kuruluþ sayýsý, deney hayvanlarý üretiminde refahýn geliþtiðinin göstergesidir.
2 | Hayvan refahý konusunda planlanan eðitim programýnýn gerçekleþme oraný (%)
Hayvan refahý ile ilgili personel, celep, nakliyeci, satýcý ve üreticilerin eðitilmesi hedeflenmektedir.
3 | Onay belgesi alan hayvan nakil aracý sayýsý (Adet)
Hayvan nakilleri, hayvan refahý standartlarýný taþýyan onaylý nakil araçlarý ile yapýlacaktýr. Onay belgesi
bulunmayan nakil araçlarýnýn hayvan nakli yapmasýna izin verilmeyecektir.

Tarýmsal altyapý hizmetlerini geliþtirmek.
Arazi toplulaþtýrmasý, tarla içi geliþtirme hizmetleri ve diðer projelerin uygulanmasý ile arazi parçalýlýðý
giderilerek iþletmeler büyütülecek, iþletme masraflarý düþürülecek ve böylelikle bölgelerin ekonomik geliþimi
saðlanacaktýr. Arazi kullaným kabiliyetleri ve alternatif kullaným alanlarý belirlenecektir. Toprak etütleri
yapýlarak, toprak sýnýflarý belirlenecektir. Uygulama alanlarýna yönelik etüt çalýþmalarý, kadastro ve tarým
parsellerinin tespiti ve deðiþikliklerin izlenmesi ile etkili bir izleme ve deðerlendirme sistemi kurulacaktýr. Az
topraklý ve topraksýz çiftçiler topraklandýrarak, yeter gelirli aile iþletmeleri oluþturulacaktýr.
Ýlgili Birimler TRGM
Performans Göstergeleri
1 | Toplulaþtýrma ve tarla içi geliþtirme hizmetleri yapýlan alan (Hektar)
Arazi toplulaþtýrma ve tarla içi geliþtirme hizmetlerinin uygulanmasý ile arazi parçalýlýðý giderilerek, sulama
randýmaný artýrýlacak ve iþletme masraflarý düþürülecektir. Yýllýk olarak toplulaþtýrma ve tarla içi geliþtirme
hizmetleri yapýlan alaný ifade eder.
2 | Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar)
Kamu tarafýndan geçmiþ yýllarda yapýlan sulama tesislerinin modern basýnçlý sulamaya (yaðmurlama-damla
sulama) dönüþtürülerek suyun verimli kullanýlmasýnýn saðlanmasý, yarým kalmýþ tesislerin tamamlanmasý,
eskimiþ tesislerin rehabilite edilmesi desteklenecektir. Ayrýca bireysel olarak yapýlacak modern sulama
sistemleri desteklenerek yaygýnlaþtýrýlacaktýr.
3 | Arazi kullaným planlamasý yapýlan alan (Hektar)
Tarým arazisinin ekonomik þekilde kullanýlmasý, korunmasý, ýslahý, büyük ovalarýn ve erozyona duyarlý
alanlarýn tespiti, tarým dýþý kullanýmlar için alternatif alanlarýn belirlenmesi, tarým arazilerinin tarým dýþý
kullanýmýnýn önlenmesi, mevcut arazi kullaným þekillerinin gerekli dönüþümlerinin yapýlmasý, tarýma elveriþli
olmayan arazilerin deðerlendirme þeklinin belirlenmesi amacýyla proje alanlarýnda arazi kullaným planlamasý
yapýlacaktýr.
4 | Detaylý toprak etüdü yapýlan alan (Hektar)
Arazi ve toprak kaynaklarýnýn bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sýnýflandýrýlmasý ve potansiyel
yararlanma imkanlarýnýn derecelendirilmesi amacýyla ulusal toprak veri tabaný altyapýsý oluþturmak, Tarým
Reformu Uygulama Bölgelerinde yürütülen toplulaþtýrma, daðýtým, kamulaþtýrma, arazi kullaným planlamasý,
arazi ýslahý ve toprak koruma projeleri baþta olmak üzere; tarým dýþý amaçla kullaným izni ve parsellerdeki
ifraz taleplerinin deðerlendirilmesi ile tarým reformu projelerinin temelini (veri tabaný) oluþturacak haritalar
raporlarýyla birlikte üretilecektir.
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STRATEJÝK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERÝ

STRATEJÝK HEDEF 12

5 | Topraklandýrýlan çiftçi sayýsý (Kiþi)
Tarým reformu uygulama alanlarýndaki az topraklý ve topraksýz çiftçilere hazine arazilerinin daðýtýmý ve
kiralanmasý yoluyla topraklandýrýlan çiftçi sayýsýný ifade etmektedir.
6 | Tanýmlanan parsel oraný (%)
Arazi Parsel Tanýmlama Sistemi (LPIS), Entegre Ýdare Kontrol Sistemi (IACS) ve Tarýmsal Ýzleme ve Bilgi Sistemi
(TARBÝL) projeleri çalýþmalarý sonunda kayýt altýna alýnmýþ ve tanýmlanmýþ parsel oranýný ifade etmektedir.

Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma
deðerinin artýrýlmasýný saðlamak.
Tarým ürünlerinin iþlenmesi, depolanmasý, paketlenmesi gibi ürünlerin katma deðerinin yükseltilmesine
yönelik yatýrýmlara destek verilecek ve kýrsal istihdama katký saðlanacaktýr. Tarýmsal üretim ve tarýmsanayi entegrasyonunun saðlanmasý için, küçük ve orta ölçekli iþletmeler desteklenecek, tarýma dayalý
sanayileþmenin düzenli ve saðlýklý bir þekilde yapýlandýrýlmasý amacýyla organize tarým ve hayvancýlýk bölgeleri
kurulacaktýr.
Ýlgili Birimler TRGM
Performans Göstergeleri
1 | Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif iþletme sayýsý (Adet)
Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesi ve katma deðerinin artýrýlmasý amacýyla kooperatif projeleri
hayata geçirilecektir. Tarýmsal amaçlý kooperatiflere düþük faizli kredi verilerek rehabilite edilen ve yeni
kurulan iþletme sayýsýdýr.
2 | Faaliyete geçirilen organize tarým ve hayvancýlýk bölge sayýsý (Adet)
Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalý sanayinin rekabet edebilirliðini artýran ve tarým-sanayi
entegrasyonunun geliþtirilmesini saðlayan tüzel kiþilik kazanmýþ bölgeleri ifade eder.
3 | Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma oraný (%)
Tarýmsal pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin rapor edilmesi suretiyle gerçekçi tarýmsal pazarlama
stratejileri ve politikalarýnýn belirlenmesi saðlanacaktýr.
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Kýrsal alanda yaþam standartlarýný yükseltmek ve kýrsal
kalkýnmayý saðlamak.
Tarýmsal iþletmelerin iyileþtirilmesi, iyi ve sürdürülebilir yönetim kapasitesine sahip iþletmelerin kurulmasý
saðlanacaktýr. Yerel ve geleneksel üretim teþvik edilecek, geleneksel el sanatlarý yaþatýlarak ekonomik deðer
kazandýrýlacak, köy geliþme alanlarý belirlenecek, doðal arýtmalý kanalizasyon sistemleri vb. sosyal alt yapý
yatýrýmlarý yapýlacaktýr. Üretici örgütlerinin giriþimcilik kültürüne sahip, planlý, rekabetçi ve teknoloji kullanan
iþletmeler haline dönüþtürülmesi saðlanacaktýr.
Ýlgili Birimler TRGM, TAGEM, EYYDB

STRATEJÝK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERÝ

STRATEJÝK HEDEF 14

7 | Ýmar planý yapýlan köy sayýsý (Adet)
Saðlýklý ve yaþanabilir köyler oluþturulmasý için altyapý hizmetleri ile birlikte yapýlan köy imar planlarýný ifade
etmektedir.
8 | Ekonomik ve sosyal alt yapý faaliyetlerinden faydalanan iþletme sayýsý (Adet)
Dýþ kaynaklý projeler ile inþa edilen tarýmsal ve sosyal alt yapý tesislerinden yararlanan iþletme sayýsýný ifade
etmektedir.
9 | Eþ finansman verilen iþletme sayýsý (Adet)

Performans Göstergeleri

Stratejik yatýrým planlarýyla veya dýþ kaynaklý proje anlaþmalarýnda belirtilen yatýrýmlar için verilen eþ finansmaný
ifade etmektedir.

1 | Örgütlü çiftçiler tarafýndan kurulan hayvancýlýk iþletme sayýsý (Adet)

10 | Eðitilen, sertifikalandýrýlan ve yetkilendirilen yararlanýcý sayýsý (Kiþi)

Tarýmda örgütlenmenin geliþmesi kýrsal alanda yaþam standardýnýn yükselmesine ve kýrsal kalkýnmaya önemli
katkýlar saðlayacaktýr. Tarýmsal amaçlý kooperatiflerce düþük faizli kredi kullanýlarak kurulan hayvancýlýk
iþletmelerini ifade eder.

Eðitim, yayým, kurs ve sýnavlar yoluyla; çiftçilerin modern tarým tekniklerini ve tarýmsal yenilikleri öðrenmeleri,
uygulamalarý, geleneksel el sanatlarýnýn öðretilerek gelecek kuþaklara aktarýlmasý, yerel kalkýnma
kapasitelerinin geliþtirilmesi ve üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artýrýlmasý hedeflenmektedir.

2 | Üretici örgütlerince temin edilen büyükbaþ damýzlýk hayvan sayýsý (Baþ)

11 | Elsanatlarý Eðitim Merkezleri mezunlarýnýn istihdam oraný (%)

Kýrsal alanda hayvancýlýk sektörünün kalitesini yükseltmek için yüksek vasýflý damýzlýk büyükbaþ hayvan
temin edilmekte ve üretime kazandýrýlmaktadýr. Bu kapsamda tarýmsal amaçlý kooperatiflerin uyguladýklarý
hayvancýlýk projelerine yüksek vasýflý damýzlýk büyükbaþ hayvan teminini ifade eder.

Elsanatlarý Eðitim Merkezlerinden mezun olan kursiyerlerin aldýklarý eðitim konularýnda istihdam edilmeleri
hedeflenmektedir.

3 | Üretici örgütlerince temin edilen küçükbaþ damýzlýk hayvan sayýsý (Baþ)
Tarýmsal amaçlý kooperatiflerin uyguladýklarý hayvancýlýk projelerine yüksek vasýflý damýzlýk küçükbaþ hayvan
teminini ifade eder.
4 | Üretici örgütleri aracýlýðýyla kontrollü koþullarda (sera) gerçekleþtirilen bitkisel üretim alaný (Dekar)
Kýrsal alanda alternatif üretim modellerinin geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý kalkýnmaya katký saðlayacaktýr.
Tarýmsal amaçlý kooperatiflerin uyguladýklarý sera alanlarýný ifade eder.
5 | Ekonomik yatýrýmlar kapsamýnda desteklenen tarýma dayalý sanayi iþletmesi sayýsý (Adet)
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý, ekonomik yatýrýmlar kapsamýnda hibe desteði verilen
tarýma dayalý küçük ve orta ölçekli sanayi iþletmelerinin sayýsýný ifade eder.
6 | Üreticiye kazandýrýlan yeni makine ekipman sayýsý (Adet)

12 | Tarýmsal danýþmanlýk hizmeti alan iþletme sayýsý (Adet)
Çiftçilerin bilgi ihtiyacýnýn yeterli ve zamanýnda karþýlanmasý amacýyla yetkilendirilen kiþi ve kuruluþlardan
danýþmanlýk hizmeti alan iþletme sayýsýnýn artýrýlmasý hedeflenmektedir. Bilgi ve teknolojinin hýzla deðiþtiði
günümüzde çiftçilerin bilgi ihtiyacýnýn yeterli ve zamanýnda karþýlanmasý kaliteli üretimi ve verim artýþýný da
beraberinde getirecektir.
13 | Tarýmsal iþletmelerin sosyo-ekonomik yapýsýnýn belirlenmesine yönelik araþtýrma sayýsý (Adet)
Tarým iþletmelerine yönelik üretim uygulamalarý, sorun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik sosyo-ekonomik
araþtýrma projeleri yürütülecektir.
14 | Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Sistemine katýlan iþletme sayýsý (Adet)
Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasý, veri kaynaðý olarak belirlenen iþletmelerin sisteme
girilmesiyle, sistemden elde edilecek sonuçlar tarým iþletmelerinin gelir gider projeksiyonlarýný yansýtmasý
açýsýndan önem taþýmaktadýr.

Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý, ekonomik yatýrýmlar kapsamýnda hibe desteði verilen
tarýma dayalý küçük ve orta ölçekli sanayi iþletmelerinin sayýsýný ifade eder.
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STRATEJÝK HEDEF 14

15 | Alternatif enerji kaynaklý sera projeleri ile kontrollü üretime açýlacak saha (Dekar)
Kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýnýn desteklenmesi programý ekonomik yatýrýmlar kapsamýnda hibe desteði
saðlanarak kurulan alternatif enerji kaynaklý seralar ile kontrollü üretime açýlacak alanlarý ifade eder.
16 | IPARD Programýnýn tanýtým etkinliklerine katýlan kiþi sayýsý (Kiþi)
Katýlým Öncesi Yardým Aracý-Kýrsal Kalkýnma Bileþeni (Instrument for Pre-accession Assistance Rural
Development-IPARD) kapsamýnda hazýrlanan IPARD Programý’nda uygulanmasý öngörülen tedbirlerle kýrsal
kalkýnmaya katký saðlanacaktýr. IPARD Programý kapsamýnda belirlenen 42 ilde programýn tanýtýmý yapýlmakta
olup; tanýtým yapýlan illerdeki personele ve proje hazýrlayacak danýþman firmalara program hakkýnda eðitimler
verilecektir.

Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynaklarý
yönetimini etkin hale getirmek.
Ýyi yönetim ilkeleri temel alýnarak Bakanlýk politikalarýnýn oluþturulmasý, uygulanmasý ve analiz edilmesinde
tüm paydaþlarýn görüþ, öneri ve eleþtirileri sistemli bir þekilde alýnýp deðerlendirilecektir. Politika oluþturmada
ve karar almada; ulusal ve uluslararasý veriler analiz edilerek deðerlendirilecek, sosyo-ekonomik projeler ve
etki analizleri yapýlarak, karar vericilere düzenli olarak sunulacaktýr. Organizasyonel ve fonksiyonel yapýnýn
etkin kullanýmý ile görev alanlarýndaki hizmetin toplum tarafýndan anlaþýlmasý ve benimsenmesi saðlanacaktýr.
Bakanlýðýmýz insan kaynaðýnýn liyakat ve kariyer esas alýnarak; merkez ve taþrada bulunan bütün birimlere
dengeli daðýlýmý saðlanacaktýr. Kariyer uzmanlýk sistemi güçlendirilerek etkin ve iþler hale getirilecektir.
Personelin görev, yetki ve sorumluluklarý açýk ve net olarak tanýmlanarak hizmet sunumunda yeknesaklýk
saðlanacaktýr. Personelin mesleki ve kiþisel geliþimlerini artýrmaya yönelik, görüþ ve önerileri de alýnarak
hizmetiçi eðitimler düzenli olarak yapýlacaktýr.
Ýlgili Birimler TEFTÝÞ, SGB, HUKUK, PERGEM, TAGEM, ABDGM, EYYDB, DHDB
Performans Göstergeleri
1 | Çalýþan baþýna düþen ortalama eðitim süresi (Gün)
Bakanlýk faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artýrmak için, hizmet içi eðitim programlarý düzenlenerek
personel baþýna düþen ortalama eðitim süresinin artýrýlmasý hedeflenmektedir.
2 | Ýç Kontrol Sisteminin tamamlanma oraný (%)
Tüm birimlerde tutarlý, kapsamlý ve standart Ýç Kontrol Sisteminin oluþturulmasý ve uygulanmasý saðlanacak
ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanýlacaktýr.
3 | Hizmet içi eðitim verilen personel sayýsý (Kiþi)
Bakanlýðýmýz personelinin bilgi ve becerisini geliþtirerek iþ motivasyonunu arttýrmak ve verilen hizmetin
uluslararasý standartlara yükseltilmesini saðlamak amacýyla, Hizmetiçi Eðitim Merkezleri tarafýndan yapýlan
eðitimler sonucunda sertifika veya katýlým belgesi alan personel sayýsýný ifade eder.
4 | Mevzuat ve hukuk çalýþtaylarýna katýlacak personel sayýsý (Kiþi)
Bakanlýðýmýz avukatlarýnýn ve yöneticilerinin katýlýmý ile Bakanlýðýmýz hukuk hizmetlerinin yürütülmesi ve
mevzuat hazýrlama usul ve esaslarý konularýnda çalýþtay yapýlacaktýr.
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STRATEJÝK HEDEF 15

5 | Düzenlenen yönetici geliþtirme programý sayýsý (Adet)

14 | Kurum desteði ile yurt dýþýnda eðitim alan personel sayýsý (Kiþi)

Kurumsal ve katýlýmcý yönetim anlayýþý için, kiþisel geliþim, liderlik, kurumsal iletiþim ve iletiþim becerileri vb.
konularda yönetici geliþtirme programlarý düzenlenerek yöneticilerin ve yönetici adaylarýnýn bu programlara
katýlýmlarý saðlanacaktýr.

Personelin çalýþtýklarý konularda yurtdýþý eðitimlere katýlmalarý saðlanarak, mesleki yeterliliklerinin artýrýlmasý
hedeflenmektedir.

6 | Kariyer uzman personel sayýsý (Kiþi)
Kariyer uzmanlýðý sistemi iþler hale getirilecek ve diðer personelin de konularýnda uzmanlaþmalarý
saðlanacaktýr.
7 | Norm kadroya tabi personelin tüm personele oraný (%)

15 | Uluslararasý kurum ve kuruluþlarda görevli personel sayýsý (Kiþi)
Uluslararasý kurum ve kuruluþlarda personel görevlendirilmesi, insan kaynaðýnýn geliþiminin göstergesidir.
Bakanlýðýmýz tarafýndan uluslararasý kurum ve kuruluþlarda (FAO, OECD, vb) personel görevlendirilmesi,
Bakanlýðýmýzýn insan kaynaklarý kapasitesinin uluslararasý düzeyde en iyi þekilde temsil yeterliliðinin
göstergesidir.

Norm kadro sayesinde hangi iþ için, hangi unvanda, hangi birimde, kaç personele ihtiyaç olduðu yönünde
çalýþmalar tamamlanmýþtýr. Bu itibarla yýllar içinde norm kadroya tabi personelin artýrýlmasý ve personel
hareketlerinin birimler arasýnda dengeli daðýlýmýnýn saðlanmasý planlanmaktadýr.
8 | Tarýmsal politika etki deðerlemesi araþtýrma sayýsý (Adet)
Bakanlýk politika ve uygulamalarýnýn etkinliði ve kamuoyu algýsýnýn tespitine yönelik etki deðerlendirmeleri
yapýlacaktýr.
9 | Rehberlik ve teftiþ sayýsý (Adet)
Bakanlýk çalýþmalarýnýn mevzuata uygunluðunun deðerlendirilmesi ve geliþtirilmesi amacýyla eðitici, yol
gösterici, yön verici ve ilgili personel ile diyalog içerisinde rehberlik ve rutin teftiþ yapýlacaktýr.
10 | Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayýsý (Adet)
Mevsimlere göre düzenlenecek farklý etkinlik ve aktivitelerle personel memnuniyetinin ve motivasyonunun
artýrýlmasý hedeflenmektedir.
11 | Sosyal ve kültürel aktivitelere katýlan personel sayýsý (Kiþi)
Talep ve öneriler doðrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü iletiþim kanalý
kullanýlarak katýlýmýn yüksek olmasý saðlanacaktýr.
12 | Harcanan ödeneðin toplam bütçeye oraný (%)
Birimlerin talep ettikleri ödenekleri, planladýklarý þekilde harcamalarý ölçülecektir.
13 | Ýnsan kaynaklarý hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oraný (%)
Anket çalýþmalarý yapýlarak, Bakanlýðýmýz personelinin sunulan hizmetlerden memnuniyetleri ölçülecek ve
memnuniyetin artýrýlmasýna yönelik tedbirler alýnacaktýr.
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Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal
imkanlarý iyileþtirmek.
Personelin etkin ve verimli çalýþmasýný saðlayacak çalýþma ortamý, sosyal imkanlar, ekipman, teknolojik
kapasite ve bilgi iþlem altyapýsý geliþtirilecek ve paydaþlarýmýza e-devlet kapýsýndan hizmet verilecektir.
Bakanlýðýn sahip olduðu tüm veri tabanlarý birleþtirilerek tarým bilgi sistemi oluþturulacak ve karar vericilere
kullanýlabilir bilgiler sunulacaktýr. Elektronik doküman yönetim sistemine geçilerek evrak hareketleri
hýzlandýrýlacak, arþiv yönetimi etkinleþtirilecek ve kýrtasiye tüketimi azaltýlacaktýr.

STRATEJÝK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERÝ

STRATEJÝK HEDEF 16

7 | Bakým ve onarýmý yapýlan hizmet binasý sayýsý (Adet)
Çalýþma ortamlarýnýn iyileþtirilmesi için bakým ve onarýmlarý gerçekleþtirilecektir.
8 | Yeni yapýlan hizmet binasý sayýsý (Adet)
Ýhtiyaçlar doðrultusunda yeni hizmet binalarý yapýlacaktýr.
9 | Bakanlýk Felaket Kurtarma Merkezinin kapasite kullaným oraný (%)

Ýlgili Birimler BÝDB, DHDB, EYYDB

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

Performans Göstergeleri

10 | Bakanlýk veri merkezinin kapasite kullanýmý artýþ oraný (%)

1 | EDYS kullanan birim sayýsý (Adet)

Bakanlýðýn artan biliþim teknolojisi kullanýmýnýn karþýlanabilmesi için gerekli kapasite artýþlarý planlanacak ve
yapýlacaktýr.

Merkez birimlerinden baþlamak üzere dosya paylaþýmý ve evrak akýþý Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
ile yapýlacaktýr.
2 | Yapýlan video konferans sayýsý (Adet)
Merkez ve taþra birimleri arasýndaki iletiþim, eðitim, konferans gibi etkinlikler video konferans üzerinden
yapýlabilecektir.
3 | Elektronik ortama aktarýlan basýlý yayýn sayýsý (Adet)
Bakanlýðýn faaliyetleri ile ilgili toplumun bilgilendirilmesinde doðru bilginin elektronik ortamda kolay ulaþýlabilir
olmasý amaçlanmýþtýr. Elektronik ortama aktarýlan ve hizmete sunulan; bülten, dergi ve kitap sayýsýný ifade
eder. Bu yayýnlara Bakanlýk internet sitelerinden ulaþýlabilecektir.
4 | Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen faaliyet sayýsý (Adet)
Faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesi ile hizmetten yararlananlara kolaylýk saðlanacaktýr.
5 | E-devlet kapýsýnda verilen hizmet sayýsý (Adet)
Bakanlýk tarafýndan verilen hizmetlerde www.turkiye.gov.tr elektronik portal yapýsýnýn kullanýlmasý
saðlanacaktýr.
6 | Entegre edilen veri tabaný sayýsý (Adet)
Veri tabanlarýnýn birbirleriyle veri alýþveriþi yapabilmeleri ve karar vericilere daha etkin veri akýþý saðlanmasý
hedeflenmektedir.
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Stratejik
S
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ede 17
Kurum imajýný güçlendirmek, etkinliði ve görünürlüðü
artýrmak.
Bakanlýðýmýzýn kamuoyu algýsýnýn güçlendirilmesi ve baþta Avrupa Birliði olmak üzere, ikili ve çok taraflý
iliþkilerde belirleyici olmasý için çalýþmalar yürütülecektir.
Tarým konusunda yetkin ve doðru bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapýlmasý, uygun iletiþim araçlarý
kullanýlarak hizmetlerin kamuoyuna doðru yansýtýlmasý, paydaþlarýn bilgilendirilmesi, iletiþim ve iþbirliðinin
artýrýlmasý ile ortak bir yönetiþim saðlanacaktýr.

STRATEJÝK HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERÝ

STRATEJÝK HEDEF 17

6 | Daðýtýmý yapýlan basýlý materyal sayýsý (Adet)
Tarýmsal konulara kaynaklýk etmesi amacý ile hazýrlanmýþ olan Çiftçi Eðitim Seti, Türktarým Dergisi, dergi,
kitap, liflet ve broþürler basýlarak daðýtýlmaktadýr. Bu basýlý materyaller vasýtasýyla ihtiyaç sahiplerinin doðru
bilgilenmesi ve doðru teknolojileri benimsemesi amaçlanmaktadýr. Eðitim ve yayým amacýyla hedef kitleye
daðýtýmý ve satýþý yapýlan materyal sayýsýný ifade eder.
7 | Tarýmsal içerikli TV program sayýsý (Adet)

Ýlgili Birimler SGB, BASIN, TAGEM, ABDGM, EYYDB, BÝDB

Televizyonun çok geniþ kitlelere ulaþmasý ve etkili bir yayým aracý olmasý, bu yayýn vasýtasýnýn tarým alanýnda
kullanýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Ulusal ve yerel kanallarda yayýnlanacak eðitim filmi, spot ve belgeselleri
ifade etmektedir.

Performans Göstergeleri

8 | Milli Botanik Bahçesinin ziyaretçi sayýsý (Kiþi)

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

Tema bahçeleri, sosyal tesisleri, seralarý, idari binalarý ve araþtýrma altyapýsý ile Milli Botanik Bahçesi
kurulacaktýr.

Bakanlýðýn faaliyet alanlarýyla ilgili kamuya açýk toplantý, çalýþtay, sempozyum, panel, kongre, yarýþma, sergi
ve fuar gibi organizasyonlarý ifade eder.
2 | Uluslararasý kurum/kuruluþlarla gerçekleþtirilen etkinlik sayýsý (Adet)

9 | Tarým Müzesinin ziyaretçi sayýsý (Kiþi)
Tarým Müzesi tamamlanarak tarým kültürü ve tarihi tanýtýlacaktýr.

Bakanlýðýn faaliyet alanlarýyla ilgili uluslararasý kurum ve kuruluþlarla birlikte organizasyonlar yapýlacaktýr.
3 | Bakanlýðýn medyada yer alma sýklýðý (Adet)
Bir yýl içinde Bakanlýðýmýz hizmetlerinin medyada yer alma sayýsýdýr. Bakanlýðýmýzýn hizmetleri medya
vasýtasýyla geniþ kitlelere duyurulacaktýr.
4 | Web sitesi ziyaretçi sayýsý (Kiþi)
Bakanlýðýmýz internet sitesi hedef kitle ihtiyaçlarý doðrultusunda etkinleþtirilecek ve sürekli güncellenerek
ziyaretçi sayýsý artýrýlacaktýr.
5 | Web Tarým TV izlenme sayýsý (Kiþi)
Ýnternet üzerinden yayýn yapan Web Tarým TV’yi yýl içerisinde izleyen kiþi sayýsýný ifade eder. Bakanlýðýmýz
politikalarýnýn, faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin kamuoyuna güncel olarak ulaþmasýný saðlamak, üretici
ve tüketicilerin tarýmsal bilinç düzeyine katkýda bulunmak amacý ile kurulan Web Tarým TV, canlý yayýnlar,
eðitim filmleri, tarýmsal içerikli haberler, tarýmsal etkinlikleri içeren video ve fotoðraflarý barýndýrmaktadýr.
Ýnternet üzerinden yayýn yapan Web Tarým TV’yi yýl içerisinde izleyen kiþi sayýsýnýn artýrýlmasý hedeflenmektedir.
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Stratejik Amaçlar
ve Stratejiler

Stratejiler, amaçlara ulaþmak için izlenecek yol ve yöntemleri ifade eder.
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1. Tarýmsal üretim kaynaklarýný koruyarak kaliteli tarým ürünlerine
eriþilebilirliði ve gýda güvenliðini saðlamak.

2. Üretimden tüketime kadar uluslararasý standartlara uygun gýda
güvenilirliðini saðlamak.

p Genetik kaynaklarýn ve biyolojik çeþitliliðin kayýt
altýna alýnmasý ve muhafaza edilmesi,
p Uluslararasý piyasalarýn talep ettiði kalite
ve özelliklerde üretime yönelik tedbirlerin
alýnmasý,
p Olumsuz çevre koþullarýna dayanýklý çeþit ve
ýrk geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Çevre dostu üretim tekniklerinin
kullanýlmasýnýn özendirilmesi,
p Toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý ve
rasyonel kullanýmý için modern sulama
sistemlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Yer üstü ve yer altý su kaynaklarýnýn tarýmsal
kaynaklý nitrat kirliliðine karþý korunmasý için
tedbirlerin alýnmasý,
p Meralarýn özel sektör yatýrýmlarýna açýlmasý,
p Tarýmsal ürün piyasalarýný düzenleme
mekanizmalarýnýn kurulmasý, lisanslý
depoculuk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Sözleþmeli üretimin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Politika oluþturma sürecinde paydaþlar ile
iþbirliði yapýlmasý,
p Sertifikalý girdi kullanýmýna yönelik sistemlerin
etkin hale getirilmesi,
p Katma deðeri yüksek ve sanayinin ihtiyacý olan
ürünlerin geliþtirilmesi, çeþitlendirilmesi ve
üretiminin teþvik edilmesi,
p Yerli teknoloji geliþtirme ve kullanýmýnýn teþvik
edilmesi,
p Ürünlerin rekabet gücünü ve tüketimini
artýrmak üzere, pazar araþtýrmalarý yapýlmasý,
markalaþma ve üretim periyodunu geniþletici
tedbirlerin alýnmasý, reklam ve tanýtým amaçlý
faaliyetlerin desteklenmesi,

p Toplumsal bilinçlendirme kampanyalarýnýn
yapýlmasý,
p Çiftlikten sofraya güvenilir gýda þartlarýnýn
belirlenmesi amacýyla uluslararasý standartlar
ve ülkemiz ihtiyaçlarý çerçevesinde mevzuatýn
hazýrlanmasý ve/veya güncellenmesi,
p Gýda ve yem denetim ve kontrol sisteminin ISO
17020’ye göre akreditasyonun tamamlanmasý,
p Gýdanýn taþýdýðý riskle orantýlý, uygun sýklýkta
denetim ve kontrollerin yapýlmasý, etkin
koordinasyon saðlanmasý,
p Ýyi hijyen kýlavuzlarýnýn yayýmlanmasý,
p Hayvansal ürün üreten iþletmelerin
sýnýflandýrýlmalarýnýn tamamlanmasý,
p Son ürün kontrolü yanýnda üretim sistemi
kontrolüne etkinlik kazandýrýlmasý,
p Gýda iþ yerlerinin kayýt altýna alýnmasý, teknik ve
hijyenik normlarýn geliþtirilmesi,
p Ýhracatta sorun yaþanan sektörlere yönelik
gerekli tedbirlerin alýnmasý,
p Gýda ve Yem Hýzlý Alarm Sistemi’nin (RASFF)
etkin olarak uygulanmasý,
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p Uluslararasý ticaret politikalarý ve
standartlarýnýn belirlenmesinde aktif katýlým
saðlanmasý,
p Geleneksel ürünlerin katma deðeri yüksek
ürünler haline getirilmesinin teþvik edilmesi,
p Ürün depolama ve raf ömrünü uzatacak
çalýþmalarýn desteklenmesi,
p Modern iletiþim ve pazarlama sistemlerinin
kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn
hýzlandýrýlmasý ve tarým arazilerinin
bölünmesini önlemek amacýyla tedbirlerin
alýnmasý,
p Stratejik ürünlerin üretim planlamalarýnýn
yapýlmasý,
p Tarým sigortalarý sisteminin kapsamýnýn
geniþletilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Biyoyakýtlara olan talep ile gýda ihtiyacý
dengesini gözetecek tedbirlerin alýnmasý,
p Hayvancýlýk iþletmelerinin kapasitesinin
artýrýlmasýnýn teþvik edilmesi,
p Küçükbaþ hayvancýlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn
teþvik edilmesi,
p AB’ye uyum yönündeki çalýþmalarýn
sürdürülmesi.

p Gýda güvenilirliði yaklaþýmýnda ulusal ve
uluslararasý kurum ve kuruluþlarla iþbirliði
imkanlarýnýn artýrýlmasý, toplantýlara aktif
katýlým saðlanmasý,
p Dünya Ticaret Örgütü-Saðlýk ve Bitki Saðlýðý
Önlemleri Anlaþmasý (DTÖ-SPS) kapsamýnda
bildirim sisteminin aktif olarak yürütülmesi,
p Gýda güvenilirliðinin saðlanmasýnda ürün,
iþleme ve iþletme düzeyinde araþtýrma ve
geliþtirme çalýþmalarýnýn yürütülmesi,
p Politika oluþturma sürecinde paydaþlar ile
iþbirliði yapýlmasý,
p Gýda sektöründe tüketici taleplerini dikkate
alan 174 Alo Gýda Hattýnýn etkin þekilde
sürdürülmesi,
p Çiftlikten sofraya gýdanýn üretimin
tüm aþamalarýnda paydaþlarýn doðru
bilgilendirilmelerini saðlayacak, haksýz
rekabeti önleyecek tedbirlerin alýnmasý,
p AB’ye uyum yönündeki çalýþmalarýn
sürdürülmesi.

Stratejik Plan 2013 p 2017

79

STRATEJÝK AMAÇLAR ve STRATEJÝLER

80

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

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

p Birincil üretim aþamasýnda üreticilerin bilgi
ve sorumluluk düzeylerinin artýrýlmasý, etkin
denetim ve kontrolün saðlanmasý,
p Bitki saðlýðý uygulamalarýnýn risk analizleri
doðrultusunda katýlýmcý ve çevreci bir
yaklaþýmla yürütülmesi ve kontrolünün
saðlanmasý,
p Bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele
aletlerinin uluslararasý standartlara uygun
olarak ülke ihtiyaçlarý doðrultusunda
ruhsatlandýrýlmalarý ile kontrollerinin
saðlanmasý,
p Tarýmsal üretimin çevreye etkileri ve bitki
saðlýðý konularýnda risk analizlerinin yapýlmasý,
p Bitki pasaportu sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Karantina hizmetlerinin etkinliðinin artýrýlmasý,
p Bitki saðlýðý alanýnda karþýlaþýlan sorunlarýn
çözümüne yönelik araþtýrmalarýn yürütülmesi
ve araþtýrma sonuçlarýnýn hýzla uygulamaya
aktarýlmasý,
p Entegre, biyolojik ve biyoteknik mücadele
uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Üreticilerin, çevreye duyarlý tarýmsal
üretim yöntemleri ile üretim yapmalarý için
eðitim, teþvik ve destekleme sistemlerinin
geliþtirilmesi ve bu yönde tüketici talebinin
artýrýlmasý,

p Hayvan varlýðýnýn kayýt altýna alýnmasý ve
kimliklendirilmesi,
p Teþhis ve tedavide kullanýlan aþý, biyolojik
madde ve ekipmanlarýn yerli üretiminin teþvik
edilmesi,
p Hayvan hastalýklarý ile ilgili ulusal veya bölgesel
düzeyde kontrol ve eradikasyon programlarýnýn
yürütülmesi ve sonuçlarýnýn uygulamaya
aktarýlmasý,
p Kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalýþmalarýnýn yapýlmasý,
p Akredite veteriner hekimlik uygulamalarýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Veteriner Bilgi Sistemi veri tabanýnýn
geliþtirilerek tüm paydaþlarýn kullanýmýna
sunulmasý,
p Hayvansal atýk ve artýklarýn imhasý veya
deðerlendirilmesi için mekanizmalarýn
geliþtirilmesi,
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p Bitki saðlýðý ile ilgili uluslararasý geliþmelerin
takip edilmesi,
p Bitki koruma uygulama, metot ve tedbirlerinin
geliþtirilmesi, adaptasyonu ve uygulamaya
aktarýlmasý,
p Ýklim deðiþikliklerinin bitkisel üretim, hastalýk
ve zararlýlar üzerindeki etkilerinin araþtýrýlmasý,
p Pestisit ve atýk depolama tesislerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Tarýmsal ürünlerin taþýnmasý ve depolanmasý
aþamalarýnda rehberlik hizmetlerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Yaban hayatýndaki hastalýk ve zararlýlarýn
yayýlmasýnýn kontrolünün saðlanmasý,
p Hastalýk, zararlý ve deðiþik streslere dayanýklý
yeni çeþitler elde edilmesi,
p Sertifikalý tohum, fidan ve fide kullanýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satýþ
uygulamasýnýn etkinleþtirilmesi,
p AB’ye uyum yönündeki çalýþmalarýn
sürdürülmesi.

p Veteriner Sýnýr Kontrol Noktalarýnýn fiziki ve
teknik alt yapýlarýnýn güçlendirilmesi,
p Hayvan borsa ve pazarlarýnýn rehabilitasyonu
için gerekli tedbirlerin alýnmasý,
p Yurt içi ve yurt dýþý illegal hayvan ve hayvansal
ürün nakillerinin, ilgili kurum ve kuruluþlarla
iþbirliði içerisinde engellenmesi,
p Koruyucu hekimlik konusunda farkýndalýðýn
artýrýlmasý,
p Mezbaha ve kombinalarýn alt yapýlarýnýn
iyileþtirilmesi,
p Yaban hayatýndaki hastalýk ve zararlýlarýn
yayýlmasýnýn kontrolünün saðlanmasý.
p Hayvanlarýn yetiþtirildiði iþletmelerde,
nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde
uluslararasý kabul gören hayvan refahý
koþullarýnýn tam olarak uygulanmasý,
p AB’ye uyum yönündeki çalýþmalarýn
sürdürülmesi.
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5. Tarýmsal ve sosyal altyapý hizmetlerini geliþtirmek, kýrsal kalkýnma ve
refahý saðlayarak kýrsal alanlarýn cazibesini artýrmak.

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

p Arazi toplulaþtýrma uygulamalarýna hýz
verilmesi,
p Tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin
önlenmesi,
p Sorunlu tarým arazilerinin tespiti ve bu
alanlarda arazi ýslahý ve drenaj çalýþmalarýnýn
hýzlandýrýlmasý,
p Tarýmsal üretimde verimliliði artýrmak için
sulama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, modern
sulama yöntemlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Politika oluþturma ve uygulama süreçlerinde
paydaþlar ile iþbirliði yapýlmasý,
p Teknoloji kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve
e-ticaret uygulamalarýnýn teþvik edilmesi,
p Kýrsal kesimin biliþim teknolojilerine eriþiminin
artýrýlmasý,
p Kadýnlar, gençler ve dezavantajlý gruplara
öncelik verilmesi,
p Yereldeki üretici örgütleri arasýnda iþbirliðinin
artýrýlmasý,
p Üretici örgütleri ulusal aðýnýn kurulmasý,
p Desteklemelerin yereldeki üretici örgütleri
kanalýyla verilmesi,
p Ýþletmelerin modernize edilmesi,
p AR-GE çalýþmalarýnýn desteklenmesi ve yeni
teknolojilerin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Markalaþma ve coðrafi iþaret çalýþmalarýna
öncelik verilmesi,
p Gýda iþleme sanayiinin hedef pazarlarýn
taleplerine göre üretim yapmasýnýn teþvik
edilmesi,

p Ýnsan kaynaklarý ihtiyaçlarýnýn belirlenmesinde,
iþgücü analizleri, yörenin tarýmsal potansiyeli,
üretici ve tüketici ihtiyaçlarý doðrultusunda
düzenlemelerin yapýlmasý,
p Nitelikli personel yetiþtirilmesi ve istihdamýna
yönelik sistemin geliþtirilmesi,
p Baþarýyý, verimliliði ve liyakati teþvik etmeye
yönelik uygulamalara aðýrlýk verilmesi,
p Çalýþanlarýn teknik, idari ve sosyal becerilerinin
geliþtirilmesine yönelik ölçülebilir eðitim
faaliyetlerine aðýrlýk verilmesi,
p Ulusal ve uluslararasý kurumlarla etkin
iþbirliðinin saðlanmasý,
p Risk esaslý iç denetim planlarýnýn uygulanmasý,
p Performans esaslý yönetimin etkinleþtirilmesi,
p Ýþ akýþ süreçlerinin basitleþtirilmesi ve
hýzlandýrýlmasý,
p Bakanlýk hizmetlerinin kamuoyuna daha etkin
tanýtýlmasý,
p Kaynaklarýn etkin kullanýmýna yönelik olarak,
karar vericilerin temel alacaðý etki analiz
çalýþmalarýnýn yapýlmasý,
p Proje hazýrlama, yönetimi, izleme ve
deðerlendirme konularýnda kapasitenin
güçlendirilmesi,
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p Katma deðeri yüksek ürünlerin üretiminin
teþvik edilmesi,
p Kýrsal alan ihtiyaçlarý doðrultusunda eðitim ve
yayým faaliyetlerinin geliþtirilmesi,
p Organize tarým ve hayvancýlýk bölgelerinin
kurulmasý,
p Uzaktan algýlama teknolojilerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý ve etkin olarak kullanýlmasý,
p Tarýmsal pazarlarda üretici örgütlerinin
rollerinin güçlendirilmesi ve geliþtirilmesi
için üretici gruplarýnýn kurulmasýnýn
desteklenmesi,
p Tarýmsal risk yönetiminin etkinleþtirilmesi,
p Üreticilerin ulusal ve uluslararasý
kaynaklardan faydalanabilmesi için
çalýþmalarýn yapýlmasý,
p Kýrsalda Agro-Eko turizmin yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Kýrsal altyapý eksikliklerinin giderilmesi ve
mevcut altyapýnýn modernizasyonu,
p Yatýrýmlarýn önceliklerinin belirlenmesi için
karar vericilerin temel alacaðý etki analiz
çalýþmalarýnýn yapýlmasý,
p Kýrsal alana özgü verilerin ve envanter
bilgilerinin oluþturulmasý, paydaþlarýn
kullanýmýna sunulmasý,
p Arazi kullaným planlarý ile tarým arazilerinin
amacýna uygun kullanýlmasýnýn saðlanmasý,
p Ulusal toprak veri tabanýnýn oluþturulmasý,
p AB’ye uyum yönündeki çalýþmalarýn
sürdürülmesi.

p E-devlet gibi uygulamalarýn yaygýnlaþtýrýlmasý
konusunda ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði
yapýlmasý,
p Bakanlýðýn biliþim politikalarýnýn belirlenmesi
ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanýlmasý
amacýyla, gerekli kurumsal ve teknik altyapýnýn
geliþtirilmesi,
p Yayým ve danýþmanlýk faaliyetlerinin
çeþitlendirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý,
p Tarýmsal veri tabanlarý arasýnda fonksiyonel
bir entegrasyonun saðlanmasý ve kullanýma
sunulmasý,
p Bakanlýk birimleri arasýnda koordinasyonun
artýrýlmasý,
p Karar alma sürecinde paydaþ görüþlerine
önem veren katýlýmcý yönetim anlayýþýnýn
etkinleþtirilmesi,
p Tarýmsal bilgi kaynaklarýnýn çeþitliliðini
artýrmak ve ulaþým imkanlarýný kolaylaþtýrmak,
p Hizmet sunulan alanlarýn ve çalýþma
ortamlarýnýn iyileþtirilmesi,
p AB’ye uyum çalýþmalarýnýn sürdürülmesi.
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1. Tarýmsal kaynaklarý korumak, iyileþtirmek ve devamlýlýðýný saðlamak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Kayýt altýna alýnan genetik materyal
sayýsý (Adet)

TAGEM

181

188

192

202

203

218

2.

Koruma altýna alýnan hayvan ýrk ya da
hat sayýsý (Adet)

TAGEM

33

41

43

44

45

45

3.

Tarým iþletmelerinin kayýt altýna alýnma
oraný (%)

TRGM

50

100

100

100

100

100

4.

Denetimi yapýlan su ürünleri iþletme
sayýsý (Bin Adet)

BSGM

1,9

2,4

2,6

3,0

3,5

4,1

5.

Islah edilen arazi miktarý (Bin Hektar)

TRGM

20,0

49,2

71,2

71,2

63,5

60,0

6.

Yüzey ve yer altý sularýnda nitrat
ve ötrofikasyon izlemesi yapýlan
istasyonlarýn kontrol edilme oraný (%)

TRGM

90

90

90

90

90

90

7.

ÇATAK uygulama alaný (Bin Dekar)

BÜGEM

300

400

450

500

550

600

8.

Havza bazlý çalýþýlan ürün sayýsý (Adet)

BÜGEM

7

6

6

6

7

8

9.

Jeotermal enerji ile ýsýtýlan örtü altý alaný
(Bin Dekar)

BÜGEM

9,5

9,5

14,0

14,0

20,0

25,0

10.

Mera tahsis alaný (Bin Hektar)

BÜGEM

350

380

320

350

380

400

11.

Mera ýslah ve amenajman alaný (Bin
Dekar)

BÜGEM

400

350

350

350

350

350

12.

Islah amacýyla kiraya verilen mera alaný
(Bin Dekar)

BÜGEM

47

63

78

93

108

125

13.

Organik üretim yapan müteþebbis sayýsý
(Bin Kiþi)

BÜGEM

45,0

47,0

49,0

51,5

54,0

57,0

14.

Ýyi tarým uygulamalarý gerçekleþtiren
üretici sayýsý (Kiþi)

BÜGEM

3.350

3.685

4.050

4.450

4.900

5.400

15.

Su ürünleri avcýlýðý kontrol/denetim
sayýsý (Bin Adet)

BSGM

52

55

57

60

62

64

16.

Arazi kullaným deðiþiklikleri izlenen alan
miktarý (Milyon Hektar)

TRGM

7,5

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0
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2. Üretimde verim ve kaliteyi artýrmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tescil edilen çeþit/tür/ýrk/hat sayýsý
(Adet)

TAGEM

2.

Geliþtirilen uygulama teknolojisi sayýsý
(Adet)

TAGEM

39

49

50

63

64

67

3.

Suni tohumlama sayýsý (Milyon Adet)

HAYGEM

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4.

E-ýslah sistemine kayýtlý diþi hayvan
sayýsý (Bin Baþ)

HAYGEM

6.500

6.550

6.600

6.650

5.

Kayýt altýna alýnan yeni bitki çeþidi sayýsý
(Adet)

BÜGEM

850

860

900

6.

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

BÜGEM

170

172

174

7.

Kültür ýrký hayvan oraný (%)

HAYGEM

40

42

44

45

47

48

8.

Toprak analizi yapýlan arazi miktarýnýn
Çiftçi Kayýt Sistemi’nde kayýtlý araziye
oraný (%)

BÜGEM

25

25

25

30

30

30

1.

26

33

34

4. Gýda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliðini artýrmak.
Birim
1.

Geliþtirilen metot /teknoloji sayýsý (Adet)

TAGEM

2.

Gýda iþletmelerinde yapýlan kontrol
sayýsý (Bin Adet)

4,0

6.700

910
176

33

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

4

6

5

4

5

GKGM

380

405

405

405

405

405

3.

Yem iþletmelerinde yapýlan kontrol sayýsý
GKGM
(Bin Adet)

20

21

21

22

22

23

6.800

4.

Planlanan yem numunelerinin
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

100

100

100

100

100

100

920

930

5.

Planlanan gýda numunelerinin
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

90

90

90

90

90

90

178

180

34

41

6.

Akredite olan laboratuvar sayýsý (Adet)

GKGM

29

31

33

34

35

36

7.

Akredite olan analiz sayýsý (Adet)

GKGM

1.500

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

8.

Eðitilen kontrol görevlisi sayýsý (Kiþi)

GKGM

250

250

250

250

250

250

9.

174 Alo Gýda Hattýna yapýlan baþvurularýn
GKGM
sonuçlandýrýlma oraný (%)

98

98

98

98

98

98

10.

Risk deðerlendirme sonrasýnda
oluþturulan bilimsel görüþ sayýsý (Adet)

4

6

6

6

6

6

GKGM

3. Tarým ürünlerine eriþilebilirliði ve gýda güvenliðini saðlamak.
Birim
1.

Ortalama iþletme büyüklüðü (Dekar)

TRGM

2012
62

2013

2014

2015

63

63

63

2016
64

2017

2.

Kýrmýzý et üretim miktarý (Bin Ton)

HAYGEM

870

930

1.200

1.300

1.400

1.500

3.

Tarým sigortasý poliçe sayýsý (Bin Adet)

TRGM

629

725

820

917

1.013

1.100

4.

Sözleþmeli üretim yapan üretici sayýsý
(Bin Kiþi)

BÜGEM

235

240

260

290

340

400

5.

Yaðlý tohum üretim miktarý (Bin Ton)

BÜGEM

3.396

3.668

3.921

4.148

4.343

4.500

6.

Gemi Ýzleme Sistemi (GÝS) kapsamýna
alýnan gemi sayýsý (Adet)

BSGM

60

250

500

1.000

1.500

1.500

7.

Bal üretim miktarý (Bin Ton)

HAYGEM

90

92

95

97

98

100

8.

Küçükbaþ hayvan sayýsý (Milyon Baþ)

HAYGEM

32,5

33,0

33,3

33,4

33,5

34,0

9.

Su kaynaklarýna býrakýlan balýk sayýsý
(Milyon Adet)

BSGM

4,1

4,1

4,5

4,5

4,5

4,5

10.

Ulusal Süt Kayýt Sistemi’nde kayýtlý olan
süt miktarý (Milyon Ton)

HAYGEM

7,0

7,5

8,0

9,0

9,5

11,3

11.

Et/yem paritesi (kg)

HAYGEM

22,0

22,0

21,5

22,0

22,5

23,0

12.

Süt/yem paritesi (kg)

HAYGEM

1,20

1,20

1,20

1,30

1,35

1,40

13.

Yaþ koza üretim miktarý (Ton)

HAYGEM

134

160

161

163

165

170
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5. Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek ve standartlara uyumunu saðlamak.

64
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Yayýmlanan iyi uygulama kýlavuzlarý
sayýsý (Adet)

GKGM

0

3

3

3

3

3

2.

STK iþbirliðiyle gerçekleþtirilen eðitim
sayýsý (Adet)

GKGM

-

90

100

110

120

130

3.

Modernizasyon planý uygun bulunan
onaylý gýda iþletmesi sayýsý (Adet)

GKGM

1.000

5.150

5.150

5.150

5.150

5.150

6. Güvenilir gýda konusunda toplumda duyarlýlýðý artýrmak.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Güvenilir gýda konusunda yayýmlanan
kamu spotu sayýsý (Adet)

GKGM

15

15

15

15

15

15

2.

Gýda modülü ziyaretçi sayýsý (Bin Adet)

GKGM

-

300

500

700

900

1.000

3.

174 Alo Gýda Hattýna yapýlan baþvuru
sayýsý (Bin Adet)

GKGM

35

40

40

40

40

40

1.
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7. Bitki saðlýðý hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalýþmalarýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.
Birim
1.

Entegre mücadele yapýlan alanýn toplam
üretim alanýna oraný (%)

GKGM

2.

Geliþtirilen zirai mücadele teknik
talimatý sayýsý (Adet)

TAGEM

3.

Biyolojik mücadele yapýlan alan
(Bin Dekar)

GKGM

4.

Sertifikalý tohum üretim miktarý
(Bin Ton)

BÜGEM

5.

Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarý
(Milyon Adet)

BÜGEM

2012

2013

2014

2015

2016

9. Bitkisel üretimde iç ve dýþ karantina hizmetlerini geliþtirmek.

2017

Birim

42

43

45

47

48

50

15

15

15

15

15

15

523

525

530

535

540

550

680

700

750

800

830

880

68

70

72

73

74

75

Birim

2012

2013

2014

2015

2016

Denetlenen bitki koruma ürünleri
sayýsýnýn piyasada bulunan bitki koruma
ürünleri sayýsýna oraný (%)

GKGM

35

40

45

50

60

70

2.

Denetlenen bitki koruma ürünü üretim
yerlerinin toplam üretim yeri sayýsýna
oraný (%)

GKGM

90

95

95

100

100

100

3.

Denetlenen bitki koruma ürünü satýþ
yerlerinin toplam satýþ yeri sayýsýna oraný GKGM
(%)

90

Denetlenen zirai mücadele alet ve
ekipmanlarý iþletme sayýsýnýn toplam
iþletme sayýsýna oraný (%)

GKGM

90

Denetlenen zirai mücadele alet ve
ekipmanlarý bayi sayýsýnýn toplam bayi
sayýsýna oraný (%)

GKGM

4.

5.

6.
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Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve
uygulama ekipmanlarýnýn testleriyle ilgili TAGEM
geliþtirilen metot sayýsý (Adet)
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90

1

95

95

95

1

95

95

95

1

100

100

100

1

100

100

100

1

2016

2017

7

7

7

7

7

2.

Ýhracatta karantina sorunlarýndan dolayý
alýnan bildirim sayýsýnýn ihracatý yapýlan
parti sayýsýna oraný (%)

GKGM

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

3.

Validasyon ve standardizasyon yapýlan
metot sayýsý (Adet)

TAGEM

2

1

3

1

1

1

10. Hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele hizmetlerini geliþtirmek.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Hastalýktan ari iþletme sayýsý (Adet)

GKGM

400

500

600

700

1.000

1.500

2.

Programlý hayvan saðlýk taramasý
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

100

100

100

100

100

100

3.

Küpelenen küçükbaþ hayvan sayýsýnýn
toplam küçükbaþ hayvan sayýsýna oraný
(%)

GKGM

75

80

85

90

95

95

4.

Küpelenen büyükbaþ hayvan sayýsýnýn
toplam büyükbaþ hayvan sayýsýna oraný
(%)

GKGM

100

100

100

100

100

100

5.

Programlý büyükbaþ þap aþýlamasý
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

6.

Denetlenen veteriner ilaçlarý sayýsýnýn
piyasada bulunan veteriner ilaçlarý
sayýsýna oraný (%)

GKGM

10

5

5

5

5

5

7.

Epidemiyolojisi tespit edilen hastalýk
sayýsý (Adet)

TAGEM

5

6

6

5

5

5

8.

Geliþtirilen teþhis metodu sayýsý (Adet)

TAGEM

4

3

2

2

2

2

9.

Geliþtirilen hayvan aþýsý ve biyolojik
madde sayýsý (Adet)

TAGEM

1

2

2

1

1

1

10.

Programlý kedi-köpek kuduz aþýlamasý
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

11.

Programlý küçükbaþ brusella aþýlamasý
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

12.

Programlý büyükbaþ brusella aþýlamasý
gerçekleþme oraný (%)

GKGM

85

85

85

85

85

85

13.

Programlý büyükbaþ kene ilaçlamasý
oraný (%)

GKGM

85

85

90

90

90

90

14.

Veteriner Sýnýr Kontrol Noktasý sayýsý
(Adet)

GKGM

8

12

12

14

16

16

100

1

2015

5

100

100

2014

GKGM

2017

1.

2013

1.

Birim

8. Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarýnýn kontrol ve denetim hizmetlerini geliþtirmek.

2012

Özel sürvey çalýþmasý yapýlan
karantinaya tabi organizma sayýsý (Adet)
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11. Hayvan refahýnýn saðlanmasý için gerekli standart ve sistemleri oluþturmak.
Birim

2012

2013

2014

14. Kýrsal alanda yaþam standartlarýný yükseltmek ve kýrsal kalkýnmayý saðlamak.
2015

2016

2017

Birim

1.

Ruhsatlandýrýlan deney hayvaný üretim
tesisi sayýsý (Adet)

GKGM

61

75

75

80

90

100

2.

Hayvan refahý konusunda planlanan
eðitim programýnýn gerçekleþme oraný
(%)

GKGM

-

90

90

90

90

90

3.

Onay belgesi alan hayvan nakil aracý
sayýsý (Adet)

GKGM

-

150

250

500

600

700

12. Tarýmsal altyapý hizmetlerini geliþtirmek.
Birim

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Toplulaþtýrma ve tarla içi geliþtirme
hizmetleri yapýlan alan (Bin Hektar)

2.

Modern sulama sistemi kurulan alan
(Bin Hektar)

TRGM

12

10

10

10

-

-

3.

Arazi kullaným planlamasý yapýlan alan
(Bin Hektar)

TRGM

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.

Detaylý toprak etüdü yapýlan alan (Bin
Hektar)

TRGM

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.

Topraklandýrýlan çiftçi sayýsý (Kiþi)

TRGM

250

400

400

300

200

200

6.

Tanýmlanan parsel oraný (%)

TRGM

85

100

100

100

100

100

TRGM

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2017

1.

TRGM

120

120

110

112

108

108

2.

Üretici örgütlerince temin edilen
büyükbaþ damýzlýk hayvan sayýsý
(Bin Baþ)

TRGM

18

15

15

16

17

17

3.

Üretici örgütlerince temin edilen
küçükbaþ damýzlýk hayvan sayýsý
(Bin Baþ)

TRGM

23

26

26

26

28

28

4.

Üretici örgütleri aracýlýðýyla kontrollü
koþullarda (sera) gerçekleþtirilen
bitkisel üretim alaný (Dekar)

TRGM

50

100

100

100

100

100

5.

Ekonomik yatýrýmlar kapsamýnda
desteklenen tarýma dayalý sanayi
iþletmesi sayýsý (Adet)

TRGM

700

700

700

700

-

-

6.

Üreticiye kazandýrýlan yeni makine
ekipman sayýsý (Bin Adet)

TRGM

35

35

20

20

-

-

7.

Ýmar planý yapýlan köy sayýsý (Adet)

TRGM

20

20

20

20

20

20

8.

Ekonomik ve sosyal alt yapý
faaliyetlerinden faydalanan iþletme
sayýsý (Bin Adet)

TRGM

1,0

22,8

39,0

39,8

40,0

40,6

9.

Eþ finansman verilen iþletme sayýsý
(Adet)

TRGM

130

250

175

150

150

25

10.

Eðitilen, sertifikalandýrýlan ve
EYYDB
yetkilendirilen yararlanýcý sayýsý (Bin Kiþi)

13,5

14,5

15,0

16,0

17,0

18,0

11.

Elsanatlarý Eðitim Merkezleri
mezunlarýnýn istihdam oraný (%)

EYYDB

45

50

55

60

60

65

12.

Tarýmsal danýþmanlýk hizmeti alan
iþletme sayýsý (Bin Adet)

EYYDB

50

65

80

95

100

105

13.

Tarýmsal iþletmelerin sosyo-ekonomik
yapýsýnýn belirlenmesine yönelik
araþtýrma sayýsý (Adet)

TAGEM

56

60

55

50

50

50

14.

Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Sistemine
alýnan iþletme sayýsý (Adet)

TRGM

800

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

13. Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin artýrýlmasýný saðlamak.
Birim

2012

Örgütlü çiftçiler tarafýndan kurulan
hayvancýlýk iþletme sayýsý (Adet)

2017

1.

Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif
iþletme sayýsý (Adet)

TRGM

12

12

10

10

10

10

2.

Faaliyete geçirilen organize tarým ve
hayvancýlýk bölge sayýsý (Adet)

TRGM

-

2

1

1

1

1

15.

Alternatif enerji kaynaklý sera projeleri
ile kontrollü üretime açýlacak saha
(Dekar)

TRGM

400

400

400

400

-

-

3.

Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma
oraný (%)

TRGM

-

40

40

20

-

-

16.

IPARD Programýnýn tanýtým etkinliklerine
TRGM
katýlan kiþi sayýsý (Kiþi)

500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000
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15. Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynaklarý yönetimini etkin hale getirmek.
Birim
Çalýþan baþýna düþen ortalama eðitim
süresi (Gün)

EYYDB

2.

Ýç Kontrol Sisteminin tamamlanma oraný
(%)

SGB

3.

Hizmet içi eðitim verilen personel sayýsý
(Kiþi)

EYYDB

4.

Mevzuat ve hukuk çalýþtaylarýna
katýlacak personel sayýsý (Kiþi)

HUKUK

5.

Düzenlenen yönetici geliþtirme programý
sayýsý (Adet)

EYYDB

1.

2012

2013

2,2

2014

2,5

16. Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal imkanlarý iyileþtirmek.

2015

2,6

2016

2,8

2017

2,9

Birim

3,0

65

75

80

84

88

92

3.440

3.900

4.400

4.900

4.900

5.400

192

195

197

198

201

201

1

4

4

5

5

5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.

EDYS kullanan birim sayýsý (Adet)

BÝDB

4

8

11

17

17

17

2.

Yapýlan video konferans sayýsý (Adet)

BÝDB

-

10

15

20

20

20

3.

Elektronik ortama aktarýlan basýlý yayýn
sayýsý (Adet)

EYYDB

20

20

100

200

200

200

4.

Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen
faaliyet sayýsý (Adet)

BÝDB

21

23

25

40

45

55

5.

e-devlet kapýsýnda verilen hizmet sayýsý
(Adet)

BÝDB

-

2

3

4

4

4

6.

Entegre edilen veri tabaný sayýsý (Adet)

BÝDB

11

14

16

18

20

-

Bakým onarýmý yapýlan hizmet binasý
sayýsý (Adet)

DHDB

400

510

400

400

400

400

6.

Kariyer uzman personel sayýsý (Kiþi)

PERGEM

168

228

288

348

408

468

7.

7.

Norm kadroya tabi personelin tüm
personele oraný (%)

PERGEM

50

55

54

56

58

60

8.

Yeni yapýlan hizmet binasý sayýsý (Adet)

DHDB

15

9

28

30

35

40

9.

Bakanlýk Felaket Kurtarma Merkezinin
kapasite kullaným oraný (%)

BÝDB

-

-

-

10

15

20

10.

Bakanlýk veri merkezinin kapasite
kullanýmý artýþ oraný (%)

BÝDB

-

30

40

45

50

55

8.

Tarýmsal politika etki deðerlemesi
araþtýrma sayýsý (Adet)

TAGEM

7

7

10

12

14

15

9.

Rehberlik ve teftiþ sayýsý (Adet)

TEFTÝÞ

30

35

35

40

40

45

10.

Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite
sayýsý (Adet)

DHDB

19

20

23

24

24

25

11.

Sosyal ve kültürel aktivitelere katýlan
personel sayýsý (Kiþi)

DHDB

1.400

1.500

1.600

1.700

1.900

2.000

12.

Harcanan ödeneðin toplam bütçeye
oraný (%)

SGB

99

99

99

99

99

99

13.

Ýnsan kaynaklarý hizmetlerinden
yararlanan personelin memnuniyet oraný PERGEM
(%)

50

14.

Kurum desteði ile yurt dýþýnda eðitim
alan personel sayýsý (Kiþi)

TAGEM

13

15.

Uluslararasý kurum ve kuruluþlarda
görevli personel sayýsý (Kiþi)

ABDGM

92

T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý

8

60
13
8

70
14
12

75
14
12

80
15
13

80

17. Kurum imajýný güçlendirmek, etkinliði ve görünürlüðü artýrmak.
Birim
1.

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

SGB

2.

Uluslararasý kurum / kuruluþlarla
gerçekleþtirilen etkinlik sayýsý (Adet)

3.

Bakanlýðýn medyada yer alma sýklýðý (Bin
Adet)

15
14

2012

2013

2014

2015

2016

2017

216

232

236

243

245

251

ABDGM

2

4

3

3

5

3

BASIN

38

220

231

242

255

268

4.

Web sitesi ziyaretçi sayýsý (Bin Kiþi)

BÝDB

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

5.

Web Tarým TV izlenme sayýsý (Bin Kiþi)

EYYDB

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

6.000

6.

Daðýtýmý yapýlan basýlý materyal sayýsý
(Bin Adet)

EYYDB

346

400

400

450

450

500

7.

Tarýmsal içerikli TV program sayýsý (Adet) EYYDB

121

158

177

177

182

182

8.

Milli Botanik Bahçesinin ziyaretçi sayýsý
(Bin Kiþi)

TAGEM

-

-

100

500

750

1.000

9.

Tarým Müzesinin ziyaretçi sayýsý(Bin Kiþi)

EYYDB

-

-

-

-

15

17
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Stratejik Amaçlar,
Stratejik Hedefler ve
Maliyetler

2013
S.A-1

S.A-2

S.A-3

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

S.A-5

S.A-6

12.629.661

15.155.593

2017
18.186.712

224.737

269.684

323.621

388.346

466.015

1.675.211

2.010.253

2.412.304

2.894.765

3.473.718

S.H-3

6.870.650

8.244.780

9.893.736

11.872.483

14.246.980

45.243

50.125

55.677

62.013

69.263

Üretimden tüketime kadar,
uluslararasý standartlara uygun gýda
güvenilirliðini saðlamak.
S.H-4

26.850

28.730

30.741

32.892

35.195

S.H-5

12.243

14.692

17.630

21.156

25.387

S.H-6

6.150

6.704

7.307

7.964

8.681

57.234

61.727

66.663

72.101

78.108

5.450

6.540

7.848

9.418

11.301

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

S.H-8

22.176

23.507

24.917

26.412

27.997

S.H-9

29.608

31.681

33.898

36.271

38.810

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

181.250

208.438

239.703

275.659

317.007

S.H-10

137.750

158.413

182.174

209.501

240.926

S.H-11

43.500

50.025

57.529

66.158

76.082

998.227

1.197.872

1.437.447

1.724.936

2.069.924

Tarýmsal ve sosyal altyapý hizmetlerini
geliþtirmek, kýrsal kalkýnma ve refahý
saðlayarak kýrsal alanlarýn cazibesini
artýrmak.
S.H-12

380.450

456.540

547.848

657.418

788.901

S.H-13

351.618

421.942

506.330

607.596

729.115

S.H-14

266.159

319.391

383.269

459.923

551.907

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

301.331

322.424

344.994

369.143

394.983

S.H-15

59.918

64.112

68.600

73.402

78.540

S.H-16

209.347

224.001

239.681

256.459

274.411

S.H-17
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2016

S.H-1

TOPLAM

94

10.524.718

2015

S.H-2

S.H-7

S.A-4

8.770.598

2014

32.066

34.311

36.712

39.282

42.032

10.353.883

12.365.303

14.774.145

17.659.445

21.115.997
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GZFT
Analizi
Bakanlýðýmýzýn temel çalýþma alanlarýna iliþkin güçlü ve geliþmeye açýk
yönler ile dýþ çevrede karþý karþýya bulunduðu fýrsatlarýn ve tehditlerin
belirlenmesi için GZFT analizi yapýlmýþtýr.
GZFT analiz sonuçlarý, Bakanlýðýn stratejik alanlarý için ayrý ayrý ele
alýnmýþtýr.
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GZFT ANALÝZÝ

TARIMSAL ÜRETÝM ve ARZ GÜVENLÝÐÝ

Tarýmsal Üretim ve
Arz Güvenliði
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDÝTLER

p Stratejik ürünlerin üretim kapasitesi, zengin genetik
kaynaklar ve biyoçeþitlilik,
p Doðal kaynaklarýn ve iklimin üretim çeþitliliðine imkân
vermesi,
p Agro-stratejik konum,
p Tarým - sanayi entegrasyonu çalýþmalarý,
p Tarýmsal destekleme sisteminin üretimi
yönlendirmedeki etkisi,
p AR-GE kapasitesi ve yeni bilgi ve teknolojilerin
kullanýlabiliyor olmasý,
p Eðitim ve yayým faaliyetlerinin sürekliliði, veri ve bilgi
birikiminin varlýðý,
p Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý.

p
p
p
p

p Sektöre yönelik pazar talebinin sürekliliði,
p Teknoloji kullanýmý ve tüketici bilincindeki artýþ,
p Sermayenin tarýma ilgisinin ve kredi imkânlarýnýn
artmasý,
p Üretim ve ürün iþlemede uluslararasý standartlarýn
uygulanmasý,
p Toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý, çevre
konusunda bilinç ve duyarlýlýðýn artmasý,
p Modern sulama sistemlerinin kullanýmýndaki artýþ,
p Üreticinin sözleþmeli tarýma yönelmesi,
p Agro-Eko turizm açýsýndan avantajlarýn olmasý,
p Organik tarým ve iyi tarým uygulamalarýnýn geliþmesi,
p Orijini ülkemiz olmayan ürünlerde çeþit ve teknoloji
geliþtirme kapasitesinin varlýðý,
p Tarým ürünleri ihracat potansiyelinin yüksek olmasý,
pazarlama imkânlarýnýn geliþmesi.

p Tarým arazilerinin tarým dýþý kullanýmýna yönelik
talepler,
p Tarým arazilerinin parçalanmasýnýn devam etmesi,
p Bazý tarýmsal girdilerde dýþa baðýmlýlýk ve maliyetlerin
yüksekliði,
p Bilinçsiz kimyasal gübre-ilaç kullanýmlarý sonucu
yüzey / yer altý sularýnda kirliliðin artmasý,
p Bilinçsiz sulamalar,
p Biyoyakýtlara talebin artmasý, iklim deðiþiklikleri, su
kaynaklarýnýn azalmasý ve kuraklýk,
p DTÖ, AB ve diðer uluslararasý kuruluþlarýn politikalarý,
p Alýcý ülkelerin dýþ ticaret politikalarýndaki deðiþiklikler
ve rekabetin artmasý.
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Arazilerin küçük ve parçalý olmasý,
Pazarlama mekanizmalarýnýn yeterince geliþmemesi,
Ýþletmelerin rekabet gücünün düþük olmasý,
Araþtýrma-yayým-üretici zincirinin etkinliðinin yeterli
olmamasý,
p Üretim planlamasýna temel oluþturacak bütünleþik
bilgi sisteminin eksikliði,
p Eðitim ve yayým çalýþmalarýnýn yeterince etkili
olmamasý,
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GZFT ANALÝZÝ

GIDA GÜVENÝLÝRLÝÐÝ

Gýda
Güvenilirliði
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDÝTLER

p Gýda kontrol ve denetim yetkisinin tek otoritede
toplanmýþ olmasý,
p Güçlü mevzuat altyapýsý,
p Ülke sathýnda güçlü bir denetim ve kontrol
mekanizmasýnýn varlýðý,
p Gýda ve yem laboratuvarlarýnýn mevcudiyeti,
p Denetim ve izleme programlarý, risk esasýna dayalý
kontrol sisteminin baþlamýþ olmasý,
p Kayýtlý iþletme sayýsýndaki artýþ,
p Bakanlýðýn ilgili diðer bilgi sistemleri ile entegre olmuþ
Gýda Güvenilirliði Bilgi Sistemi’nin kurulmuþ olmasý,
p 174 Alo Gýda hattýnýn varlýðý,
p Gýda ve Yem Ýçin Hýzlý Alarm Sistemi’nin uygulanmasý,
p Tüketicinin ve üreticinin haksýz rekabete karþý
korunmasý için taklit ve taðþiþ yapan firma/üreticilerin
kamuoyuna açýklanabilmesi.

p Uluslararasý kuruluþlarla mevcut iliþkilerin yetersizliði,
p Konu uzmaný teknik personel sayýsýnýn azlýðý,
p Güncel mevzuat hakkýnda sektör çalýþanlarýnýn bilgi
eksikliði,
p Ulusal gýda güvenilirliði araþtýrmalarýnýn tek elden
izlenememesi,
p Gýda güvenilirliði konusunda medyadan yeterince
yararlanýlamamasý.

p Genç ve eðitimli, bilinçlendirmeye açýk bir nüfusun
varlýðý,
p Gýda sektörünün tüketici taleplerini dikkate almasý,
p Dünya pazarlarýnda kaliteli ve güvenilir gýda talebinin
sürekli artmasý,
p Teknolojik geliþmeler,
p AB’ye katýlým süreci,
p Gýda üretim potansiyeli ve geliþen gýda sanayii.

p Yerleþmiþ olan tüketim ve satýþ alýþkanlýklarýnýn
deðiþtirilmesindeki zorluklar,
p Kayýt dýþý üretim,
p Tüketicinin bilgi eksikliði,
p Ýþletmelerin küçük ölçekli olmasý,
p Gýda güvenilirliði konusunda bilgi kirliliði ve bu yolla
oluþan güvensizlik,
p Birincil üretim aþamasýnda hijyen uygulamalarýnda
eksiklik.
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GZFT ANALÝZÝ

BÝTKÝ SAÐLIÐI, HAYVAN SAÐLIÐI ve REFAHI

Bitki Saðlýðý,
Hayvan Saðlýðý ve Refahý
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDÝTLER

p Bitki pasaport sistemi ile izlenebilirliðin saðlanmasý,
p Veteriner ve bitki saðlýðý kayýt sisteminin varlýðý,
p Hayvan ve bitki saðlýðý alanýnda referans ve bölgesel
laboratuvarlarýn varlýðý,
p Sertifikalý tohum, fidan ve fide üretimi ve
kullanýmýndaki artýþ,
p Bitki koruma ürünleri uygulamasýnýn yetkili kiþilerce
yapýlmasý ve kayýt altýna alýnmasý,
p Hastalýk ve zararlarla entegre mücadele
yöntemlerinin varlýðý,
p Uluslararasý kuruluþlara üyelik,
p Veteriner sýnýr kontrol noktalarýnýn varlýðý ve sýnýr
kontrol noktalarýnda geliþmiþ laboratuvarlarýn
kurulmuþ olmasý.

p Bakanlýk ile üniversiteler arasýnda iþbirliðinin yeterli
olmamasý,
p Bitki ve hayvan hastalýklarý eradikasyon çalýþmalarýna
gerekli ve sürekli desteðin saðlanamamasý,
p Yaptýrýmlarýn yetersiz olmasý,
p Hayvan nakillerinde hayvan refahý için gerekli
dinlenme merkezlerinin olmamasý,
p Yol ve pazar kontrollerinin yeterli olmamasý,
p Kaçak hayvanlar için karantina merkezlerinin
olmamasý.

p Hayvan saðlýðý alanýnda uluslararasý ürün ve hizmet
saðlama potansiyeli,
p Aþý ve biyolojik madde üretiminde geliþmeler,
p Büyük ölçekli hayvancýlýk iþletmelerinin sayýsýndaki
artýþ,
p Özel teþhis laboratuvarlarýnýn varlýðý,
p Alternatif tarýmsal üretim uygulamalarýnýn
yaygýnlaþmasý,
p Hastalýk, zararlý ve deðiþik streslere dayanýklý yeni
çeþitler elde edilmesi.

p Çevre ülkelerden güvenilir olmayan ürün ve materyal
giriþi,
p Denetim ve kontrollerdeki zorluklar,
p Salgýn hastalýklar ve yaban hayatýndaki hastalýklar,
p Mezbahalarýn alt yapýlarýnýn yetersiz olmasý,
p Hayvan pazarlarýnýn yetersizliði,
p Zararlý popülâsyonundaki beklenmeyen artýþlar,
ekosistemde bozulmalar,
p Geliþtirilmiþ entegre mücadele yöntemlerine yeterince
uyulmamasý,
p Pestisit ve atýk depolama tesislerinin bulunmamasý,
p Tarýmsal ürünlerin taþýnmasý ve depolanmasý
aþamasýndaki bilinçsiz uygulamalar,
p Uygun saðlýk koþullarýný taþýmayan hayvancýlýk
iþletmeleri.
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GZFT ANALÝZÝ

TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA

Tarýmsal Altyapý ve
Kýrsal Kalkýnma
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDÝTLER

p Arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý,
p Arazi kullaným planlarý ile tarým arazilerinin amacýna
uygun kullanýlmasýnýn saðlanmasý,
p Bölgesel ve kýrsal kalkýnma proje deneyimleri,
p Uzaktan algýlama teknolojilerinin etkin olarak
kullanýlmaya baþlanmasý,
p Kýrsal kalkýnma desteklerinin bütçedeki payýnýn
artmasý, kýrsal sanayinin ve tarým dýþý istihdamýn
desteklenebilmesi,
p Geleneksel el sanatlarý konusunda verilen eðitimler,
p Örgütlenme konusunda yeterli bilgi birikiminin olmasý.

p Kýrsal alana özgü envanter bilgilerinin yetersizliði,
p Kýrsal kalkýnma sürecine STK’larýn etkin bir þekilde
dahil edilememesi,
p Özellikle uluslararasý kaynaklarla yürütülen projelerde
konu uzmaný bulmadaki güçlükler,
p Tarým-sanayi entegrasyonu ve pazarlama
faaliyetlerinde etkinlik sorunlarý,
p Kýrsal alana hizmet götüren kamu kuruluþlarý
arasýndaki koordinasyon yetersizliði,
p Karar vericilerin temel alacaðý etki analizi
çalýþmalarýnýn yeterli olmamasý,
p Uluslararasý kaynaklardan yeterince
yararlanýlamamasý,
p Kýrsal altyapý yetersizlikleri ve mevcut altyapýnýn
modernizasyon ihtiyacý.

p Özel sektörün kýrsal alanda yatýrým yapma eðiliminin
artmasý ve buna yönelik teþvikler,
p Tarým-sanayi entegrasyonunun önemli geliþme
göstermesi,
p AB ve uluslararasý kaynaklý fonlara eriþebilirlik,
p Kýrsal turizme artan ilgi,
p Yaygýn üretici örgütlenmesi ve STK yapýlanmasý,
p Marka olabilecek yöresel ürün çeþitliliði,
p Kýrsalda haberleþme ve biliþim teknolojilerinin
geliþmesi,
p Kýrsalýn yaþanýlan alanlar haline getirilmesi ile köyden
göçün azalmasý,
p Kýrsaldaki tarým dýþý potansiyelin deðerlendirilme
imkânlarý,
p Altyapý yatýrýmlarýna uygun toprak ve su kaynaklarýnýn
varlýðý,
p Kýrsal kalkýnma projeleri sonucu sosyal huzurun
saðlanmasý,
p Bölgesel kalkýnma projelerinin varlýðý.

p Kýrsal alanlarda, sermaye birikimi eksikliði ve mali
kaynak yetersizlikleri,
p Tarým sektöründe gizli iþsizlik ve kayýt dýþýlýðýn
yaygýnlýðý,
p Genç ve nitelikli iþgücünün kýrsal alanlardan göçü,
p Geleneksel davranýþ eðilimleri ve üretim alýþkanlýklarý,
p Küçük ölçekli iþletmelerin tarým – sanayi
entegrasyonuna katýlmalarýnýn güçlüðü.
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GZFT ANALÝZÝ

KURUMSAL KAPASÝTE

Kurumsal
Kapasite
GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDÝTLER

p Ülke sathýnda yayýlmýþ, yerinde hizmet veren teþkilatýn
varlýðý,
p Karar alma sürecinde paydaþ görüþlerine önem veren
katýlýmcý yönetim anlayýþý,
p Tecrübeli ve uygun eðitime sahip özveri ile çalýþan
personel varlýðý,
p Yeni personel istihdamý ile personel kaynaðýnýn
güçlendirilmesi,
p Genel anlamda kapsamlý mevzuat varlýðý,
p Biliþim alt yapýsýnýn varlýðý,
p Kapsamlý veri tabanlarýnýn olmasý,
p Araþtýrma, eðitim ve yayým hizmetleri konusunda
geliþmiþ alt yapýnýn olmasý,
p Kurumsal kapasitenin geliþtirilmesine yönelik
çalýþmalarýn hýz kazanmasý,
p Etkin bir kamu yönetim anlayýþýnýn benimsenmiþ
olmasý.

p
p
p
p
p

p Uluslararasý kaynak ve fonlarýn kapasite geliþtirmede
kullaným imkânlarý,
p Bilgi teknolojileri yardýmýyla tarýmsal üretim
sistemlerinin geliþmesi,
p AR-GE’ye ayrýlan kamu kaynaklarýnýn artmasý,
p Özel sektörün AR-GE’ye ilgisindeki artýþ,
p Ulusal ve uluslararasý düzeyde eðitim imkânlarý.

p Çalýþma bölgelerindeki geliþmiþlik farkýnýn yüksekliði,
p Tarýma ayrýlan bütçe kaynaklarýnýn genel ekonomik
koþullara baðlý olmasý,
p Tarýmla ilgili mesleki eðitim veren kuruluþlarýn
etkinliðindeki farklýlaþmalar,
p Diðer kuruluþlarla iletiþim, eþgüdüm ve kaynak
kullanýmýndaki sorunlar.
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Ýnsan kaynaklarý planlamasýndaki zorluklar,
Hizmet içi eðitimin yeterli olmamasý,
Personelin yabancý dil seviyesinin düþük olmasý,
Mevcut biliþim kapasitesinin etkin kullanýlamamasý,
Toplanan verilerin bilgiye dönüþümünde analitik
çalýþmalarýn yeterli olmamasý,
p Tarýmsal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda
iletilememesi ve benimsetilememesi,
p Veri tabanlarý arasýnda fonksiyonel bir entegrasyonun
saðlanamamýþ olmasý,
p Sosyal aktivitenin yeterli olmamasý.
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Dokuzuncu
Kalkýnma Planý
Stratejik Hedef Ýliþkisi
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DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJÝK HEDEF ÝLÝÞKÝSÝ

GELÝÞME EKSENLERÝ

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJÝK HEDEF ÝLÝÞKÝSÝ

HEDEFLER

1 - Rekabet Gücünün Artýrýlmasý
1.1

Makroekonomik Ýstikrarýn Kalýcý Hale
Getirilmesi

GELÝÞME EKSENLERÝ

3 - Beþeri Geliþme ve Sosyal Dayanýþmanýn Güçlendirilmesi
· Tarým ürünlerine eriþilebilirliði ve gýda güvenliðini saðlamak.

3.1

Eðitim Sisteminin Geliþtirilmesi

Ýþ Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi

1.3

Ekonomide Kayýt Dýþýlýðýn Azaltýlmasý

1.5

Enerji ve Ulaþtýrma Altyapýsýnýn
Geliþtirilmesi

1.6

Çevrenin Korunmasý ve Kentsel Altyapýnýn
Geliþtirilmesi

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

3.2

· Hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile mücadele hizmetlerini
geliþtirmek.

Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Sistemine alýnan iþletme sayýsý

3.3

Jeotermal enerji ile ýsýtýlan örtü altý alaný
· Tarýmsal kaynaklarý korumak, iyileþtirmek ve devamlýlýðýný
saðlamak.
· Bitki saðlýðý hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalýþmalarýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

1.8

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojilerinin
Yaygýnlaþtýrýlmasý

· Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal imkanlarý
iyileþtirmek.
· Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek ve
standartlara uyumunu saðlamak.

· Tarýmsal altyapý hizmetlerini geliþtirmek.

· Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin
artýrýlmasýný saðlamak.
· Üretimde verim ve kaliteyi artýrmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

4.1

Bölgesel Geliþme Politikasýnýn Merkezi
Düzeyde Etkinleþtirilmesi

· Kýrsal alanda yaþam standartlarýný yükseltmek ve kýrsal
kalkýnmayý saðlamak.

4.2

Yerel Dinamiklere ve Ýçsel Potansiyele
Dayalý Geliþmenin Saðlanmasý

· Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin
artýrýlmasýný saðlamak.

4.3

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin
Artýrýlmasý

· Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek ve
standartlara uyumunu saðlamak.

4.4
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Kýrsal Kesimde Kalkýnmanýn Saðlanmasý

· Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin
artýrýlmasýný saðlamak.

· Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin
artýrýlmasýný saðlamak.
· Kýrsal alanda yaþam standartlarýný yükseltmek ve kýrsal
kalkýnmayý saðlamak.

5 - Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliðin Artýrýlmasý
5.1

5.2

Kurumlar Arasý Yetki ve Sorumluluklarýn
Rasyonelleþtirilmesi

Politika Oluþturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artýrýlmasý

· Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynaklarý yönetimini etkin
hale getirmek.
· Kurum imajýný güçlendirmek, etkinliði ve görünürlüðü artýrmak.
· Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynaklarý yönetimini etkin
hale getirmek.
· Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal imkanlarý
iyileþtirmek.

5.3

Kamu Kesiminde Ýnsan Kaynaklarýnýn
Geliþtirilmesi

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

5.4

e-devlet Uygulamalarýnýn
Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Etkinleþtirilmesi

e-devlet kapýsýnda verilen hizmet sayýsý

5.5

Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleþtirilmesi

2 - Ýstihdamýn Artýrýlmasý
· Kýrsal alanda yaþam standartlarýný yükseltmek ve kýrsal
kalkýnmayý saðlamak.

· Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin
artýrýlmasýný saðlamak.

4 - Bölgesel Geliþmenin Saðlanmasý

· Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek ve
standartlara uyumunu saðlamak.

Ýþgücü Piyasasýnýn Geliþtirilmesi

Gelir Daðýlýmýnýn Ýyileþtirilmesi, Sosyal
Ýçerme ve Yoksullukla Mücadele

· Tarým ürünlerinin yerinde deðerlendirilmesini ve katma deðerinin
artýrýlmasýný saðlamak.
· Üretimde verim ve kaliteyi artýrmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

2.1

· Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarýnýn kontrol ve
denetim hizmetlerini geliþtirmek.

Kayýt altýna alýnan iþletme sayýsý.

· Üretimde verim ve kaliteyi artýrmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

1.10 Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma
Deðerli Üretim Yapýsýna Geçiþin
Saðlanmasý

Saðlýk Sisteminin Etkinleþtirilmesi

· Bitkisel üretimde iç ve dýþ karantina hizmetlerini geliþtirmek.

Ar-Ge ve Yenilikçiliðin Geliþtirilmesi

Tarýmsal Yapýnýn Etkinleþtirilmesi

· Bitki saðlýðý hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalýþmalarýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak.

· Teknolojik ve fiziksel altyapýyý geliþtirmek, sosyal imkanlarý
iyileþtirmek.

1.7

1.9

· Güvenilir gýda konusunda toplumda duyarlýlýðý artýrmak.
· Gýda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliðini artýrmak.

· Gýda ve yem iþletmelerinin altyapýlarýný güçlendirmek ve
standartlara uyumunu saðlamak.
1.2

HEDEFLER

Bakanlýk Felaket Kurtarma Merkezinin kapasite kullaným oraný
Bakanlýk veri merkezinin kapasite kullanýmý artýþ oraný
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ÝZLEME ve DEÐERLENDÝRME

Ýzleme ve
Deðerlendirme

Stratejik Yönetim Sürecinin ilk aþamasý olan 2010-2014 Dönemi Stratejik Plan hazýrlanarak iki yýl uygulanmýþtýr.
2012 Yýlý Performans Programý da yine bu plan temelinde hazýrlanmýþtýr.
Bakanlýðýmýzýn yeniden yapýlanmasý ve ortaya konulan yeni kurumsal yapýya uygun olarak bu defa 20132017 Dönemi Stratejik Plan hazýrlanmýþtýr. 2013 Yýlý Performans Programý ve Performans Esaslý Bütçe yeni
Stratejik Plana göre hazýrlanacaktýr. Planda belirlenen amaç ve hedeflere iliþkin olarak öncelikle Performans
Programýnýn oluþturulmasý, Performans Esaslý Bütçenin hazýrlanmasý ve Ýzleme ve Deðerlendirme çalýþmalarý
ile Bakanlýðýmýzda Stratejik Yönetim Sürecinin gereklilikleri tamamlanmýþ olacaktýr.
Bakanlýðýmýzda 2010 yýlýndan itibaren Stratejik Plan, Performans Programý ve Performans Esaslý Bütçe
uygulanmaktadýr. Stratejik Planýn yýllýk uygulama dilimleri olan Performans Programý çerçevesinde, hedeflere
ulaþmak için yürütülen faaliyet ve projelerin Ýzleme ve Deðerlendirme çalýþmalarý Bakanlýðýmýz Strateji
Geliþtirme Baþkanlýðý’nýn koordinasyonunda yürütülmektedir.
Ýzleme süreci, Bakanlýðýmýz Stratejik Planýnýn uygulanmaya baþlanmasýný takiben baþlamýþtýr. Ýzleme
sürecinde Stratejik Plan ve Performans Programýnda belirlenen öncelikli amaç ve hedeflere ne ölçüde eriþildiði
üçer aylýk dönemler halinde elektronik ortamda sistematik olarak takip edilerek açýklama ve yorumlarý da
içerecek þekilde raporlanmaktadýr.
Deðerlendirme, izleme raporlarý da göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin uygulama sonuçlarý
ile karþýlaþtýrmalý analizidir. Baþka bir deyiþle, performans hedeflerine ulaþmak için kullanýlan yöntem ile
yürütülen faaliyet veya projeler ile bunlarýn sonucunda elde edilen çýktý ve sonuçlarý deðerlendirme sürecidir.
Stratejik Plan ve Performans Programý uyarýnca yürütülen faaliyetler, performans göstergelerine göre hedef
ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini açýklayacak þekilde rapor hazýrlanacaktýr.
Ýzleme ve deðerlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgiler periyodik
olarak Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý koordinasyonunda deðerlendirilecek ve deðerlendirme sonuçlarý Üst
Yöneticiye sunulacaktýr.
Üst Yöneticiden gelen kararlar doðrultusunda ilgili birimlere geri bildirimde bulunulacaktýr. Bu süreç stratejik
yönetime dinamizm kazandýran ve süreklilik arz eden geri besleme sürecidir. Bu dönemde, yönetim sürecinin
yeniden gözden geçirilerek ortaya çýkabilecek beklenmeyen sonuçlarýn önlenmesi için gerekli düzenlemelerin
yapýlmasý ve Planýn uygulamaya devam edilmesi saðlanacaktýr.
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2017 SONRASINA BAKIÞ

10. Kalkýnma planý, Orta vadeli programlar ve bunlara baðlý hazýrlanan strateji belgeleri ekseninde ortaya çýkacak
yeni planlar ve tedbirler neticesinde gýda ve tarým alanýnda; Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde
saðlamýþ bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör olan Türkiye, var olan misyon ve vizyonunu sürdürecektir.
Halihazýrda tarýmsal üretim kaynaklarýnýn korunmasý tedbirleri alýnmýþ, kaliteli tarým ürünlerine eriþilebilirlik ve
gýda güvenliði saðlanmýþ olmakla birlikte Global politikalarda gýda belirleyiciliðini giderek artýracak, stratejiler
gýdaya ulaþým noktasýnda ön plana çýkacaktýr. Bu durumda, gýdanýn bir numaralý kaynaðý olan tarýmýn ve üretim
kaynaklarýnýn sürdürülebilirliði ve bölüþümü giderek daha çok sorgulanýr hale gelecektir. Ekosistemin bütününü
kapsayan bir anlayýþ içerisinde insanlýðýn ve yeryüzünün saðlýðýný koruyan bir üretim yapýsý ön plana çýkacaktýr.
Yeni duruma uygun tedbirler geliþtirilerek sürdürülebilir gýda güvenliði saðlanacaktýr.
Gelecekte gýda ve tarýmsal ham maddelere olan küresel talepteki artýþ, ekonomik geliþmiþliðe baðlý olarak
beslenme alýþkanlýklarýndaki deðiþim ve biyoyakýtlara olan ihtiyaç bulunabilirlik ve fiyat açýsýndan baský
oluþturabilecektir. Bu durumun olumsuz etkilerini ortadan kaldýrmak için kullanýlacak araçlar; yenilikçilik, ARGE, teknoloji transferi ve verimlilik artýþý olacaktýr. Üretimden tüketime kadar tüm zincirdeki kaynaklarýn ve gýda
zincirindeki atýklarýn enerji üretimi noktasýnda kullanýlmasý ve daha etkili su kullanýmý ön plana çýkacaktýr.
Tarým sektörü sadece güvenilir gýdalarýn üretimi ve tüketiciye ulaþtýrýlmasýndan ibaret olmayacaktýr. Sürdürülebilir
bir ekosistemin ve doðal yaþam felsefesinin yeniden benimsendiði üretimden tüketime kadar uluslararasý
standartlara uygun gýda güvenilirliðinin ön planda olduðu bir sektör haline gelecektir.

2017
Sonrasýna Bakýþ
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Ýzlenen stratejilerle çevreye duyarlý ve etkin bitki saðlýðý tedbirleri ile kalite korunarak bitkisel üretim artýrýlmýþtýr.
Hayvan hastalýk ve zararlýlarý en baþarýlý seviyede kontrol ve eradike edilmiþ, hayvan refahýný saðlamak üzere
tedbirler alýnmýþtýr. Gelecekte ise bitki ve hayvan saðlýðý yerelden genele bir geliþim gösterecek küresel ölçekte
alýnacak saðlýk tedbirleri belirleyici olacaktýr. Üretimin ve tüketimin bütün aþamalarýný kapsayacak kontrol ve
denetim mekanizmalarýnda izlenebilirlik esas alýnacaktýr. Bu kapsamda ortak çevre ve yaþamsal imkânlar
açýsýndan gelecek nesillerin ve çevrenin saðlýk ve refahýnýn korunmasý için ihtiyatlý bir sorumluluk anlayýþý hâkim
olacaktýr.
Uygulanan politikalarla tarýmsal ve sosyal altyapý hizmetleri geliþtirilmiþ, kýrsal kalkýnma ve refah saðlanarak
kýrsal alanlarýn cazibesi artýrýlmýþtýr. Takip eden süreçte sanayinin geliþimi yanýnda tarýmýn sürdürülebilirliði ön
plana çýkacak, kýrsalýn korunmasý, kaynaklarý ile birlikte yerinde kalkýnmasý tartýþýlacaktýr.
Önümüzdeki dönemde tarým sektörünün, gýda yetersizliði, iklim deðiþikliði, suyun bulunabilirliði, biyoçeþitlilikte
daralma, sýnýrlý ekosistemdeki kayýplar gibi sorunlar ile yüzyüze kalmasý muhtemeldir. Öngörülen deðiþim ve
etkileþimler için stratejik eksenlerdeki olasý kaymalarý alternatif planlamalarla yönetebilecek yetkinlik geçmiþ
dönemlerden gelen strateji oluþturma ve planlama kapasitesi mevcut olup, gelecek döneme ýþýk tutacak
geliþmeler ve kazanýmlar oluþturulacaktýr.
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Plan
2013
2013
p 2017
p 2017

115
115

TEÞKÝLATIMIZ

TEÞKÝLAT YAPISI
BAKAN
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ
REHBERLÝK ve TEFTÝÞ BAÞKANLIÐI
BASIN ve HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜÞAVÝRLÝÐÝ
BAKAN YARDIMCISI
MÜSTEÞAR
YURTDIÞI TARIM MÜÞAVÝRLÝÐÝ

ÝÇ DENETÝM BÝRÝMÝ BAÞKANLIÐI
MÜSTEÞAR YARDIMCILARI

HÝZMET BÝRÝMLERÝ

Teþkilatýmýz

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

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

BAÐLI KURULUÞLAR
t Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü

ÝLGÝLÝ KURULUÞLAR
t
t
t
t
t
t

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

TAÞRA BÝRÝMLERÝ
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

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

SÜREKLÝ KURULLAR
t Yüksek Komiserler Kurulu
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Bakanlýðýn taþrada; 81 Ýl Müdürlüðü, 887 Ýlçe Müdürlüðü,
139 Kuruluþ Müdürlüðü bulunmaktadýr.
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Bakanlýðýn Görev ve Yetkileri
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn görevleri, 639 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile
düzenlenmiþtir. Buna göre Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn görevi;
Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliþtirilmesi, tarým sektörünün
geliþtirilmesine ve tarým politikalarýnýn oluþturulmasýna yönelik araþtýrmalar yapýlmasý, gýda üretimi,
güvenliði ve güvenirliði, kýrsal kalkýnma, toprak, su kaynaklarý ve biyoçeþitliliðin korunmasý, verimli
kullanýlmasýnýn saðlanmasý, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarýmsal desteklemelerin
etkin bir þekilde yönetilmesi, tarýmsal piyasalarýn düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularýnýn
gerçekleþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapmak; gýda, tarým ve hayvancýlýða yönelik genel politikalarý
belirlemek, uygulanmasýný izlemek ve denetlemektir.
Kanun Hükmünde Kararnamede Bakanlýða verilen görevler Stratejik Planda belirlenen ana çalýþma
alanlarýna göre gruplandýrýlmýþtýr.
TARIMSAL ÜRETÝM ve ARZ GÜVENLÝÐÝ
p Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliði ve çeþitliliði artýrmak.
p Bitkisel üretimde kullanýlan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanýmýnýn uygunluðunu ve standartlarýný
belirlemek ve denetlemek.
p Bitkisel üretimi, tarým ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu saðlayacak þekilde yönlendirmek. Ýnsan saðlýðýný
ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim þekilleri belirlemek, bunlarý desteklemek, yaygýnlaþtýrmak ve
görev alanýna giren faaliyetler sonucu ortaya çýkabilecek kirliliðin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla
koordinasyonu saðlamak.
p Çayýr, mera, yaylaklar ve kýþlaklarýn ýslah ve muhafazasýný saðlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak.
p Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanýlmasýný saðlamak.
p Tarým havzalarýnýn faaliyet ve iþleyiþi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
p Hayvancýlýðý geliþtirmek, teþvik etmek ve teþvik esaslarýný belirlemek.
p Hayvansal üretim girdileri ile hayvancýlýk iþletmelerinin niteliklerini ve bunlara iliþkin izin ve onay esaslarýný
belirlemek, izin ve her türlü onay iþlemlerini yürütmek.
p Yüksek vasýflý hayvan ýrklarýný yaygýnlaþtýrmak.
p Hayvansal üretimin insan saðlýðý ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapýlmasýna iliþkin çalýþmalar
yapmak ve bunlarý denetlemek.
p Hayvansal üretimin artýrýlmasýna yönelik faaliyetlerde bulunmak.
p Hayvansal üretim ve geliþtirme projeleri ile ilgili çalýþmalar yapmak.
p Hayvan ýslah programlarý uygulamak ve uygulatmak.
p Damýzlýk hayvan ithalat ve ihracatýnda teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
p Hayvancýlýkla ilgili bilgi sistemi oluþturmak.
p Hayvansal ürünlerin pazarlanmasý ile ilgili çalýþmalar yapmak.
p Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balýkçýlýk ve su ürünleri yetiþtiriciliði ile avcýlýðýnýn esaslarýný
belirlemek ve bunlarý teþvik etmek.
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p Balýkçýlýk ve su ürünleri kaynaklarýný korumak, koruma, üretim ve yetiþtiricilik alanlarýný belirlemek ve bu
alanlarý zararlardan koruyacak tedbirleri almak. Ýthal ve ihraç edilecek balýkçýlýk ve su ürünleri ile girdilerine
iliþkin esaslarý belirlemek.
p Balýkçýlýk ve su ürünleri üretim kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve verimliliðin arttýrýlmasý ile ilgili faaliyetlerde
bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptýrmak.
p Balýkçýlýk ve su ürünleri üretiminin ve verimliliðin arttýrýlmasý için gerekli girdilerin tedarikine iliþkin tedbirleri
almak.
p Balýkçýlýk ve su ürünleri yetiþtiriciliðine uygun istihsal sahalarýna iliþkin esaslarý belirlemek, istihsal
vasýtalarýnýn asgari vasýf ve þartlarýný, kiralanma ve kullanýlma esaslarýný belirlemek.
p Balýkçýlýk ve su ürünleri üretim, geliþtirme ve araþtýrma projeleri ile ilgili çalýþmalar yapmak.
p Balýkçýlýk ve su ürünleri avcýlýðý ve yetiþtiriciliði ile ilgili bilgi sistemi oluþturmak.
p Çeþit ve ýrk geliþtirmek, tescil ettirmek ve bunlarýn nüve materyallerini üretmek.
p Yerli gen kaynaklarýný korumak ve geliþtirmek, gen kaynaklarýna eriþim ve bunlarýn yararýnýn paylaþýmýný
saðlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalýþmalarýný yapmak.
p Tarýmsal ürün piyasalarýndaki ulusal ve uluslararasý geliþmeleri izlemek.
p Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine iliþkin bilimsel araþtýrmalar yapmak ve yapýlmasýný desteklemek.
p Gýda, yem ve mekanizasyon konusunda araþtýrmalar yapmak.
GIDA GÜVENÝLÝRLÝÐÝ
p Güvenilir gýda ve yem arzýný saðlamak, bu amaçla politikalar oluþturmak ve denetlemek.
p Gýda, yem ve mekanizasyon konusunda araþtýrmalar yapmak.
p Gýda, gýda katký maddeleri ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, iþleme ve pazarlama
ile ilgili süreçlerin her aþamasýndaki izlenebilirliðine yönelik esaslarý belirlemek.
p Gýda, gýda katký maddeleri ve gýda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten iþyerlerinin niteliklerini
ve bunlara iliþkin izin ve kayýt esaslarýný belirlemek, bunlarýn izin ve kayýt iþlemlerini yapmak, bu iþyerlerini
gýda siciline kaydetmek, üretim ve satýþ yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptýrmak.
p Gýda, gýda katký maddeleri ve yemler ile gýdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriþ ve çýkýþ
gümrük kapýlarýný, ilgili kurumlarýn görüþlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sýnýr kontrol noktalarýný
ve bunlarýn çalýþma esaslarýný belirlemek.
p Yem ve yem katký maddelerinin tescili, satýþý ve denetimi ile ilgili esaslarý belirlemek ve denetlemek.
p Yem ve yem katký maddelerinin üretimini ve satýþýný yapan iþletmelerin onay verme esaslarýný belirlemek ve
onay verme iþlemlerini yapmak.
p Canlý hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gýda ve yemin dýþ ticareti ile ilgili saðlýk þartlarýný
belirlemek, sýnýr kontrol noktalarýný ve bunlarýn çalýþma esaslarýný belirlemek ve yürütmek.
p Bitki, hayvan, gýda ve yem güvenirliðini gözeterek tüketiciyi ve halk saðlýðýný korumak amacýyla tedbirler
almak.
p Hayvan ve bitki saðlýðý ile gýda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarlarýn belgelendirilmesine
yönelik esaslarý belirlemek ve bunlarý denetlemek.
p Hayvansal ürünlerin iþlenmesi ve pazarlanmasýna iliþkin kontrol ve takip iþlemlerini yapmak ve buna iliþkin
esaslarý belirlemek.
p Hayvan ve bitki saðlýðýnýn korunmasý ile gýda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini,
çalýþma usul ve esaslarýný belirlemek.
p Bitki ve hayvan saðlýðý ile gýda ve yem güvenirliðini saðlamak amacýyla risk yönetimi esaslarýný belirlemek,
risk deðerlendirmesi yapmak ve risk iletiþimini saðlamak.
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BÝTKÝ SAÐLIÐI, HAYVAN SAÐLIÐI ve REFAHI
p Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.
p Bitki, hayvan, gýda ve yem güvenirliðini gözeterek tüketiciyi ve halk saðlýðýný korumak amacýyla tedbirler
almak.
p Hayvan refahýný saðlamaya yönelik çalýþmalar yapmak.
p Hayvan hastalýklarý ile mücadele ve hayvan saðlýðý hizmetlerini yürütmek ve buna iliþkin esaslarý belirlemek.
p Hayvan saðlýðýnda kullanýlan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunlarýn etken ve yardýmcý maddelerinin
imal, satýþ, taþýma ve muhafaza þartlarýný tespit ve ilan etmek.
p Hayvan saðlýðý, teþhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluþlar ile hayvan satýþ,
kesim ve eðitim yerleri ve barýnaklara iliþkin esaslarý belirlemek.
p Bitki saðlýðýný korumak, bitki hastalýklarý ve zararlýlarý ile mücadele etmek ve buna iliþkin esaslarý belirlemek.
p Hayvan ve bitki saðlýðýnýn korunmasý ile gýda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini,
çalýþma usul ve esaslarýný belirlemek.
p Bitki ve hayvan saðlýðý ile gýda ve yem güvenirliðini saðlamak amacýyla risk yönetimi esaslarýný belirlemek,
risk deðerlendirmesi yapmak ve risk iletiþimini saðlamak.
p Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitki korumada
kullanýlan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine iliþkin esaslarý belirlemek, onay verme ve
kontrol iþlemlerini yapmak.
TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA
p Rekabetçi bir tarým sektörünün oluþturulmasý, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliþtirilmesi, kýrsal
alanlardaki yaþam kalitesinin ve ekonomik çeþitliliðin iyileþtirilmesi, yerel kýrsal kalkýnma kapasitesinin
oluþturulmasý için programlar yapmak, tarýmsal arazilerin parçalanmasýný önlemek, arazi düzenlemesi ve
toplulaþtýrmasý yapmak ve yaptýrmak.
p Tarýmsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazýrlamak ve
uygulamaya aktarýlmasýný saðlamak, tarýmsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalýþmalarý
yapmak.
p Çiftlik muhasebe veri aðýný kurmak ve iþletmek.
p Tarýmsal verileri toplamak ve istatistikleri oluþturmak.
p Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanýna giren konularda bilgi sistemleri kurmak,
iþletmek ve güncel tutmak.
p Tarýmsal sulamada verimliliði arttýrmak, uygun sulama tekniklerinin kullanýlmasýný saðlamak, uygun
sulama tesislerini yaptýrmak, toprak kaynaklarýný korumak ve tarla içi geliþtirme hizmetlerini yürütmek.
p Küresel iklim deðiþiklikleri, tarýmsal çevre, kuraklýk, çölleþme, diðer tarýmsal afetler ve tarým sigortasý
ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatýnda yer alan esaslar
çerçevesinde yardým yapmak hazýrlamak, uygulamak ve izlemek.
p Tarýmsal ve kýrsal kalkýnma desteklerinin uygulanmasýna iliþkin gerekli iþlemleri yapmak, kontrol etmek ve
ödemeler arasýndaki uyumu saðlamak.
p Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diðer üretici örgütlerinin kurulmasýna izin vermek;
kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunlarýn iþtiraklerini denetlemek, desteklemek; bunlarýn eylem ve
iþlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandýrýlmasý için gerekli tedbirleri almak.
p Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarýnýn kuruluþ esaslarýný belirlemek; arazi, toprak, su kaynaklarý
ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sýnýflandýrmasý yapmak.
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p Arazi edindirme iþlemlerini yapmak, tarýmsal arazilerin parçalanmasýný önlemek, arazi düzenlemesi ve
toplulaþtýrmasý yapmak ve yaptýrmak.
p El sanatlarýný geliþtirmek.
p Tarýmsal ürünlerin pazarlanmasý ile ilgili çalýþmalar yapmak.
p Avrupa Birliði kaynaklarý ve diðer uluslararasý kaynaklarla yürütülen kýrsal kalkýnma programlarýna iliþkin
koordinasyonu saðlamak.
p Tarým sektörüne ve kýrsal kesimlere verilecek desteklere iliþkin çalýþmalar yapmak, teklifte bulunmak ve
5488 sayýlý Tarým Kanunu uyarýnca kurulan Tarýmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
p Ulusal kalkýnma planlarý doðrultusunda tarýmsal araþtýrma ve geliþtirme stratejilerini ve önceliklerini
belirlemek, projeler hazýrlamak, hazýrlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
KURUMSAL KAPASÝTE
p Ulusal ve uluslararasý alanda araþtýrma-geliþtirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri
desteklemek.
p Bakanlýðýn Avrupa Birliði ile iliþkilerini yürütmek ve Avrupa Birliðine uyum çalýþmalarýnda koordinasyonu
saðlamak.
p Bakanlýðýn yabancý ülkeler ve uluslararasý kuruluþlar ile iliþkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu
saðlamak.
p Bakanlýðýn görev alanýna giren konularda görsel, iþitsel ve yazýlý dokümanlarýn basým ve yayýmýný yapmak
veya yaptýrmak.
p Eðitim amacýyla Bakanlýðýn görev alanýyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, deðerlendirmek,
yayýmlamak, film, slayt, fotoðraf ve benzeri belgeleri hazýrlamak veya hazýrlatmak, bu konulara iliþkin arþiv,
dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
p Bakanlýðýn görev alanýna giren konularda her türlü eðitim faaliyetini yapmak veya yaptýrmak.
p Bakanlýðýn görev alanýna giren alanlarda yapýlacak yayýnlar hakkýnda ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile
özel kuruluþlarla iþbirliði yapmak.
p Çiftçi eðitimi, tarýmsal yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini yürütmek.
p Bakanlýðýn insan gücü politikasý ve planlamasý ile insan kaynaklarý sisteminin geliþtirilmesi ve performans
ölçütlerinin oluþturulmasý konusunda çalýþmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
p Bakanlýðýn mevcut biliþim altyapýsýnýn kurulumu, bakýmý, ikmali, geliþtirilmesi ve güncellenmesi ile
ilgili iþleri yürütmek, haberleþme güvenliðini saðlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi
teknolojilerindeki geliþmelere paralel olarak düzenli þekilde hizmet içi eðitim almalarýný saðlamak.
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Bakanlýk Tarihçesi

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

1838

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

13.05.1839

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

02.03.1843

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

16.01.1846

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

1846-1891

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

1891-1911

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

122

T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý

02 Mayýs 1920

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

25 Mart 1924-1928

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

21 Ocak 1929-1931

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

30 Aralýk 1931-1937

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

14 Haziran 1937-1951

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

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

1962-1974

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

26 Ocak 1974-1981

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

17 Þubat 1981-1983

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

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

18 Haziran 1984-1985

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

6 Mart 1985-1991

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

9 Aðustos 1991-2011

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

8 Haziran 2011-….,

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

Ana Hizmet Birimleri
1937-1984

Ziraat Ýþleri Umum Müdürlüðü

1937-1984

Veteriner Ýþleri Umum Müdürlüðü

1937-1983

Pamuk Ýþleri Umum Müdürlüðü

1945-1949

Toprak Ýþleri Genel Müdürlüðü

1950-1951

Toprak ve Ýskan Ýþleri Genel Müdürlüðü

1960-1984

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüðü

Danýþma ve Denetim Birimleri

1960-1973

Topraksu Genel Müdürlüðü

1937-1963

Teftiþ Heyeti Reisliði

1983-1988

Topraksu Genel Müdürlüðü

1963-2011

Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý

1963-1982

Hayvancýlýðý Geliþtirme Projeleri Genel Müdürlüðü

1937-…

Hukuk Müþavirliði

1982-1984

Hayvancýlýðý Geliþtirme Genel Müdürlüðü

1937-1962

FAO Genel Sekreterliði

1963-1981

Gýda Ýþleri Genel Müdürlüðü

1951-1963

Tetkik ve Ýstiþare Heyeti Reisliði

1983-1984

Gýda Ýþleri Genel Müdürlüðü

1963-1982

Tetkik ve Ýstiþare Kurulu Baþkanlýðý

1982-1983

Gýda Kontrol Genel Müdürlüðü

1951-1972

Planlama ve Ekonomik Araþtýrmalar Dairesi Baþkanlýðý

1984-2011

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü

1972-1974

Planlama ve Ekonomik Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü

1963-1982

Su Ürünleri Genel Müdürlüðü (1971 ve 1982-1991’den sonra Daire Baþk.)

1974-1982

Planlama Araþtýrma ve Koordinasyon Genel Müdürlüðü

1963-1982

Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüðü

1982-1983

Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý

1974-1982

Sun’i ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüðü

1983-1984

Araþtýrma, Geliþtirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý

1977-1980

Afet Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý

1984-2006

Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý

1974-1979

Yaþ Meyve ve Sebze Ýhracatý Projeleri Genel Müdürlüðü

2006-…

Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

1980-1982

Bað-Bahçe Ýþleri Genel Müdürlüðü

1951-1982

Organizasyon ve Metod Dairesi Baþkanlýðý

1980-1982

Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüðü

1963-1983

Savunma Sekreterliði

1980-1982

Orman Köy Ýliþkileri Genel Müdürlüðü (1982-1991 Daire Baþkanlýðý)

1973-1980

Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü

1980-1982

Milli Parklar ve Avcýlýk Genel Müdürlüðü

1980-1982

Uluslararasý Teknik Ýliþkiler Genel Müdürlüðü

1980-1982

Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüðü

1963-1979

Tarým Ürünleri Deðerlendirme ve Pazarlama Dairesi Baþkanlýðý

1982-1983

Uluslararasý Tarým Ýliþkileri Dairesi Baþkanlýðý

1982-1983

Yüksek Fen Kurulu Baþkanlýðý

1983-1991

Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý

1984-…

Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði

1991-2007

Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Topluluðu Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý

2006-…

Ýç Denetim Birimi Baþkanlýðý

2007-2011

Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý

2011-…

Rehberlik ve Teftiþ Baþkanlýðý

1983-1984

Yol Su Elektrik Genel Müdürlüðü

1983-1984

Kooperatifler Genel Müdürlüðü

1984-1991

Proje ve Uygulama Genel Müdürlüðü

1984-1985

Destekleme Genel Müdürlüðü

1984-2011

Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüðü
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1991-2011

Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü

Baðlý Kuruluþlar

1991-2011

Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü

1937-1974

Orman Umum (Genel) Müdürlüðü

2011-…

Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü

1980-1991

Orman Genel Müdürlüðü

2011-…

Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü

1937-1950

Zirai Kombinalar Ýdaresi

2011-…

Tarým Reformu Genel Müdürlüðü

1938-1950

Devlet Ziraat Ýþletmeleri Kurumu

2011-…

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü

1937-1982

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüðü

2011-…

Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü

1982-1983

Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü

2011-…

Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü

1951-1979

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü

2011-…

Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü

1937-1962

Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü

2011-…

Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý

1983- …

Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü

2011-…

Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý

1984-2005

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü

2011-…

Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý

1984-2011

Tarým Reformu Genel Müdürlüðü

1982-1984

Toprak ve Ýskan Genel Müdürlüðü

Yardýmcý Hizmet Birimleri
1937-1972

Zat (Personel) Ýþleri Müdürlüðü

1963-1972

Daire Müdürlüðü

1972-1982

Personel ve Ýdari Ýþler Genel Müdürlüðü

1982-…

Personel Genel Müdürlüðü

1937-1972

Levazým Ýþleri Müdürlüðü

1937-1973

Neþriyat Müdürlüðü

1984-2011

Yayýn Dairesi Baþkanlýðý

1937-1963

Evrak Müdürlüðü

1963-1972

Genel Evrak Müdürlüðü

1937-1962

Seferberlik Müdürlüðü

1974-1984

Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý

1963-1980

Muhasebe Müdürlüðü

1980-1982

Muhasebe Müdürlüðü-Bütçe Dairesi Baþkanlýðý

1980-1982

Afetler Dairesi Baþkanlýðý

1982-1984

Genel Sekreterlik

1982-1984

Komptrolörlük Dairesi Baþkanlýðý

1982-1984

Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý

1982-1983

Eðitim Daire Baþkanlýðý

1983-2009

Savunma Sekreterliði

1985-2011

Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi Baþkanlýðý
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Ýlgili Kuruluþlar
1944-1998

Türkiye Zirai Donatým Kurumu Genel Müdürlüðü

1960-1983

Türkiye Tiftik ve Yapaðý A.Þ. Genel Müdürlüðü

1960-1992

Yem Sanayi TAÞ Genel Müdürlüðü

1962-1983

Atatürk Orman Çiftliði Müdürlüðü

1963-1992

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüðü

1974-…

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüðü

1974-1992

Et ve Balýk Kurumu Genel Müdürlüðü

2005-…

Et ve Balýk Kurumu Genel Müdürlüðü

1983- …

Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü

2002- …

Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü

2007-…

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu

Stratejik Plan 2013 p 2017

127

PAYDAÞ ANALÝZLERÝ

Paydaþ Analizleri
Bakanlýðýmýzýn iþbirliði ve iletiþim halinde olduðu paydaþlarýnýn görüþlerini almak üzere kamu
kurumlarý, belediyeler, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluþlarý temsilcilerinden oluþan 575 katýlýmcý
ile, ayrýca merkez hizmet birimleri, il ve ilçe müdürlükleri ile kuruluþ müdürlüklerinde görev yapan
çalýþanlarýmýzýn algý ve beklentilerini ölçmek amacýyla 3.465 anket yapýlarak deðerlendirildi.
Çalýþan Anketi Bulgularý
p Çalýþanlarýmýzýn % 96,0’sý kamu kurumunda çalýþmaktan, % 85,1’i Bakanlýkta çalýþmaktan,
%83’ü çalýþtýðý biriminden ve % 81,9’u çalýþtýðý birimin faaliyetlerinden memnun olduklarýný
belirtmiþlerdir.
p Personelin % 76,3’ü çalýþtýðý birim ve yaptýðý iþin, niteliklerine uygun olduðunu düþünmektedir.
p Katýlýmcýlar çalýþtýðý birimin güçlü alanlarýný; genel çalýþma kurallarýna uyum, personel kalitesi
(eðitim durumu, mesleki nitelikler, tecrübe vb.), iþ disiplini, iþ akýþ süreçlerinin verimliliði ve
alt-üst iletiþimi olarak sýralamýþlardýr. Ayrýca geliþmeye açýk alanlar olarak; yaratýcýlýk ve
inisiyatif kullanmayý, iþ tatmini ile yapýlan faaliyet ve iþlerin kiþisel geliþime katkýsý olarak
sýralamýþlardýr.
p Çalýþanlarýmýz iþlerin yürütülmesi ile ilgili en önemli üç sorunu sýrasýyla; görevlerin açýkça
tanýmlanmamýþ olmasýný, görevlendirmelerde uzmanlýðýn dikkate alýnmamasýný ve kiþilerin ayný
zamanda birden fazla iþte görevlendirilmelerinden kaynaklanan iþ yükü olarak belirtmiþlerdir.
p Çalýþanlarýmýz personel kalitesinin Bakanlýðýn güçlü bir yaný olduðunu belirtmiþlerdir. Ayrýca
ast -üst iliþkisi, genel çalýþma kurallarýna uyum, iþ disiplini, bilgi sistemleri (bilgisayar, internet,
yazýcý, telefon, faks vb.) yeterliliði de güçlü yanlar olarak sýralanmýþtýr. Özlük haklarýnýn
yetersizliði, sorunlarýn ifade edilebileceði ortamlarýn azlýðý, yurtdýþý eðitim olanaklarýnýn
yetersizliði ve sosyal alanlarýn yetersizliði geliþmeye açýk alanlar olarak sýralanmýþtýr.
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Paydaþ Anketi Bulgularý
p Katýlýmcýlarýn % 92,1’i Bakanlýðýmýz hakkýnda yeterli bilgiye sahip olduðunu ifade etmiþtir.
p Katýlýmcýlarýn Bakanlýðýmýz hakkýndaki bilgilere ulaþýlan kaynaklarý yeterli bulma oraný
% 83,7’dir. Bilgilere ulaþýlan kaynaklar ve bu kaynaklarýn yeterliliði konusundaki deðerlendirme
grafikte verilmiþtir.
Kurum Yayýnlarý

Bakanlýk Eðitimleri

% 57,8

Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri

% 86,8
% 83,3

Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri

% 81,8

Araþtýrma Enstitüleri ve Ýstasyonlarý
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Zirai Karantina Müdürlükleri

% 77,1

Üretme Ýstasyonlarý

% 77,0
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% 76,0
% 75,2

Bakanlýk Yayýnlarý

% 66

p Bakanlýk ile sürdürülen iliþkilerde, beklentilerinin dikkate alýndýðýný düþünenlerin oraný
% 75,8’dir.
p Bakanlýðý deðiþen koþullara uyum konusunda baþarýlý bulanlarýn oraný % 79,8’dir.
p Bakanlýðýn kamuoyu ile bilgi paylaþan bir kurum olduðunu düþünenlerin oraný % 79,6’dýr.
p Bakanlýðý koordinasyon ve iþbirliðine açýk bir kurum olarak ifade edenlerin oraný % 79,4’tür.
p Katýlýmcýlarýn % 78,1’i Bakanlýðý diðer kurum ve kiþilerle iletiþim kurmada baþarýlý bulmaktadýr.
p Bakanlýðý kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarýný yerine getirme konusunda baþarýlý
bulanlarýn oraný % 73,0’dýr.
p Bakanlýðý paydaþlarýnýn görüþlerini ifade edebilecekleri ortamlarýn oluþmasýný saðlayan bir
kurum olarak görenlerin oraný % 78,4’tür.
p Bakanlýk ile ilgili soru ve sorunlar için Bakanlýðýn ilgili birimine kolay eriþilebildiðini ifade
edenlerin oraný % 74,8’dir.
p Yaptýðý iþ ve iþlemlerde Bakanlýðýn tutarlý olduðunu ifade edenlerin oraný % 74,8’dir.
p Paydaþlarýn iliþkide olduðu Bakanlýk birimlerinden memnuniyet oranlarý incelendiðinde
hizmetin ülke sathýna yayýlmasýný saðlayan Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerinden duyulan memnuniyet
oranýnýn yüksekliði teþkilatýmýzýn paydaþlarýmýza ulaþma ve hizmet baþarýsýný göstermektedir.

Veteriner Sýnýr Kontrol Noktasý Müd.

% 79,8

Ýlgili Kiþilere Ulaþým Kolaylýðý

% 67,7

Basýn - Yayýn

% 81,5

Mevzuat Deðiþikliklerinde Bilgilendirme

% 68,1

Kurumun Web Sitesi

% 83,4

Personelin Bilgi ve Deneyimi

% 73,7

Bakanlýðýn Tanýtým Etkinlikleri

Tarýmsal Desteklemeler
Kýrsal Alana Yönelik Faaliyet ve Hizmetler

% 78,4

Toplantý ve Ortak Çalýþmalar

p Bakanlýktan alýnan hizmetlerin beklentilerini karþýladýðýný belirtenlerin oraný % 79,9’dur.
p Her yönüyle mükemmel bir Bakanlýk düþünüldüðünde Bakanlýðý bu mükemmelliðe yakýn
bulanlarýn oraný % 72,9’dur.
p Belirtilen faaliyetlere dair Bakanlýk hizmetlerinden memnuniyet düzeyi grafikte verilmiþtir.

% 73,8

Hizmette Çabukluk

% 72,0

Eðitim ve Yayým Faaliyetleri

% 71,8

Denetim Hizmetleri
Araþtýrma - Geliþtirme

% 68,3
% 66,0

p Bakanlýðý belirtilen kriterlere göre deðerlendirme düzeyleri grafikte verilmiþtir.
Topluma Yararlýlýk

% 84,1
% 81,0

Hizmet Kalitesi

% 80,7

Çaðdaþlýk

% 78,7

Güvenilirlik, Saygýnlýk

% 77,3

Dýþ Kurumlarla Ýþbirliði
Tarafsýzlýk

% 76,3

Þeffaflýk

% 76,1

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

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

% 75,3
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p Paydaþlar Bakanlýðýmýz
deðerlendirmektedir.

yöneticilerinin

Ýletiþim Becerisi

kendilerine

yaklaþýmlarýný

aþaðýdaki

% 81,6

Güleryüz

% 81,4

Taleplerini Doðru Anlama

% 81,2

Bakanlýk Temsil Yeteneði

% 80,9

Ýþ ve Ýþlem Hakkýnda Yeterli Bilgi

% 80,5

Hatasýz Ýþlem

% 80,4

Ýþlem Hýzý
Taleplerinize Anlaþýlabilir Cevap Verme

þekilde

% 78,5

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐI
2013-2017 STRATEJÝK PLAN KOORDÝNASYON EKÝBÝ

% 76,6

p Katýlýmcýlar Bakanlýðýn baþarýlý bulunan yönlerini sýrasýyla; Genel çalýþma kurallarýna uyum,
yeniliðe ve deðiþime açýk olmasý, teknolojik imkanlara sahip olmasý, personel kalitesi ve
çalýþanlar tarafýndan benimsenmiþ güçlü ve açýk kurum kültürünün varlýðý þeklinde belirtmiþtir.
p Katýlýmcýlar Bakanlýðýn geliþtirilmesi gereken yönlerini de sýrasýyla; bürokrasi ve kýrtasiyeciliðin
azaltýlmasý, tanýtým ve halkla iliþkiler faaliyetleri, teknolojik imkanlar, iþ akýþ süreçleri,
paydaþlarýyla iliþkileri olarak deðerlendirmiþtir.
p Paydaþlarýmýzýn Bakanlýðýmýz çalýþanlarýnýn tutum ve davranýþlarý hakkýndaki memnuniyet
düzeyleri grafikte verilmiþtir.
Güleryüz
Hatasýz Ýþlem

% 85,9

Ýletiþim Becerisi

% 85,5

Mesleki Yeterlilik

% 84,8

Bakanlýk Temsil Yeteneði

% 84,8

Taleplerini Doðru Anlama

% 84,6

Ýþlem Hýzý

% 84,2

Ýþlemler Hakkýnda Yeterli Bilgi
Taleplerinize Cevap Verme
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% 87,6

T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý

% 84,1
% 82,0
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