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“Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük 
önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu 

maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat, bu hayati işi, isabetle amacına 
ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek 
ve onun için de, her köylünün ve bütün vatandaşların, kolayca kavrayabileceği 

ve severek tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır.” 
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BAKANIN MESAJI 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında önemli yeri olan 
tarım sektörü, son on iki yıldır kaydedilen gelişmelerle 
önemini daha da arttırmış, uygulanan istikrarlı politikalar 
ile stratejik ve ekonomik bir sektör yapısını pekiştirmiştir. 

Yılların birikimi yapısal sorunların çözülmesi için atılması 
gereken adımları cesaretle ve kararlılıkla atıyoruz. 
Bakanlığımızın politikaları ile tüketici ile üretici arasındaki 
bağı kuruyor, sorunları birlikte çözmek yönünde irade 
ortaya koyuyoruz. 

Gıda güvenliği alanında yaşanan gelişmeler, insanların 
beslenme ihtiyacını karşılamadaki alternatifsizliği, bir yanda 
israf varken diğer yanda açlığın yaşanıyor olması, tarım 
sektörünün değişimini de beraberinde getirmektedir. 

Tarım sektörü olarak insanımızın gıda ihtiyacını karşılıyor, ülkemizi ziyaret eden turistlerin 
beslenmesi yanında Dünyaya da tarım ürünleri ihraç ediyoruz. Bu başarımızı sürdürmek, gıda 
güvenliğimizi teminat altına almak ve küresel gıda problemlerinin çözümüne daha fazla katkı 
sağlamak için çalışıyoruz. 

Bu değişimi yönetmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, tarımsal potansiyelimizi 
çok daha etkin kullanmak, üretimde kaliteyi arttırmak ve kırsalda yaşam standardını 
yükseltmek için çalışıyoruz. Tarım sektörü paydaşlarının refah seviyesi yüksek bir sektörün 
temsilcileri olmaları yönünde gayretlerimizi arttırıyoruz. 

Tarım sektörünün potansiyelini kullanabilmesini engelleyen sorunların çözülmesi, tarımsal 
kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, araştırma geliştirme sonuçlarının sektöre 
aktarılması, tarımın ülkemiz ekonomisi içindeki tampon konumunun güçlendirilmesi 
hedeflerimizdir.  

Kamuda stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme yaklaşımının sürdürülmesi için, 
köklü bir geçmişe sahip Bakanlığımızın politika ve stratejilerinin belirlenmesinde, birikim ve 
tecrübesinin ortaya konmasında uygulanan Stratejik Yönetim anlayışı başarı ile 
sürdürülecektir. 

Bu kapsamda Performans Programı’nın, Bakanlığımız Stratejik Plan’ında yer alan amaç ve 
hedeflere ulaşılmasında, hizmet alan ve hizmet edenin memnuniyetinin arttırılmasında, 
kamu malî sistemindeki performans esaslı bütçeleme konusundaki unsurların yerleşmesinde 
önemli bir katkısının olacağı önceki dönemlerdeki çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu 
dönemde de bu faydanın arttırılması öncelikli amaçlarımızdır. 

Programın hazırlanmasında katkıda bulunan çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Ülkemize ve 
bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

 
              Mehmet Mehdi EKER 

                Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
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MÜSTEŞAR SUNUŞU 

İnsanlığın gıda ihtiyacının karşılanması yönünde artan 
sorunlar, kaynakların ve gıdanın paylaşımında ortaya çıkan 
problemler tarım sektörünün önemini her geçen gün 
arttırmakta, stratejik sektör olarak yönetilmesi gerçekliğini 
daha da öne çıkarmaktadır. 

Bu durum tarım sektörünün bütün paydaşlarının katkı ve 
katılımı ile üretimin arttırılması yanında, kaynakların 
korunmasını da gözeten, insanımıza yeterli ve güvenilir gıda 
arzını sağlayan, kırsal alanda kalkınmaya ve refahın 
arttırılmasına katkı sağlayan bir sektör olma sorumluluğunu 
beraberinde getirmektedir. 

Tarım sektörü ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük 
öneme sahip olup, değişen ve teknolojik imkanları gelişen 

dünyada sektörde yaşanan değişim,  Bakanlığımızın yönetim anlayışının da dinamik ve 
proaktif olarak ortaya konulmasını gerektirmektedir. Bu anlayışla politika ve stratejiler 
sektöre yön ve destek vermek üzere belirlenmekte, günümüz gelişmelerine ve yenilikçi 
yaklaşıma uygun araştırma geliştirme ve eğitim yayım çalışmalarına devam edilmektedir.  

Bu çalışmalar neticesinde, nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, bölgesinde 
ve dünyada tarım alanında söz sahibi bir ülke olma yolunda önemli başarılar elde edilmiştir. 

Kamu mali yönetimi anlayışının unsurları doğrultusunda planlama ve uygulama faaliyetlerini 
en iyi ölçekte modelleyerek tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek biçimde yapılması, 
denetim ve izlemenin hedeflere ulaşmayı ölçmesi, böylelikle tarımsal üretim ve arz 
güvenliğini sağlayacak, tarımsal kalkınmayı gerçekleştirecek, tarımsal refahı arttıracak, 
kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacak bir tarım politikasının 
uygulamaya konulması amaçlanmaktadır.  

Performans esaslı bütçeleme sistemi kapsamında hazırlanan 2015 Yılı Performans Programı 
ile 176 yıllık geçmişin birikimi üzerine kurulmuş, geleceği hazırlayacak hizmet anlayışı esas 
alınarak, vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne işlerlik kazandırılmış, amaç ve hedefleri 
hayata geçirecek çalışmalar ortaya konulmuştur.  

Bu çalışmaların, tarım sektörünün ilerlemesine katkı sağlayacağına, etkin ve verimli bir işleyişi 
oluşturacağına inanıyoruz. 

Programın, Ülkemize ve bütün paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.  

 
 

Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI 
   Müsteşar V. 
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 KISALTMALAR LİSTESİ 
 

AB : Avrupa Birliği 

AR-GE : Araştırma Geliştirme 

ÇATAK : Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması          

ÇKS : Çiftçi Kayıt Sistemi 

ÇMVA : Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 

DAP : Doğu Anadolu Projesi  

EDYS : Elektronik Doküman Yönetim Sistemi 

EİT : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü-Food and Agriculture Organization 

FYD : Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk 

GAP : Güney Doğu Anadolu Projesi  

GGBS : Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi 

G-20 : Gelişen Yirmi Ülke  

HİEBİS                : Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi 

İİT : İslam İşbirliği Teşkilatı 

IPARD : Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni 

İTU : İyi Tarım Uygulamaları 

KKKS : Koyun Keçi Kayıt Sistemi  

KKYDP : Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü - Organisation for Economic Co-
operation and Development  

OTBİS : Organik Tarım Bilgi Sistemi 

STK : Sivil Toplum Kuruluşu 

SUBİS : Su Ürünleri Bilgi Sistemi 

TAGEM : Tarımsal Araştırmalar  ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

TAIEX : Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi - Technical Assistance 
Information Exchange Office  

TARYAT : Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi  

TÜKAS : Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi  

TÜRKAK : Türk Akreditasyon Kurumu  

TÜRKVET : Türk Veteriner Bilgi Sistemi 

TVYS : Tohum Veri Tabanı Yönetim Sistemi 
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A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görevleri, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
düzenlenmiştir. Buna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi;  
Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün 
geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda 
üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin 
korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, 
tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi 
ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve 
hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir. 
Kanun Hükmünde Kararname’de Bakanlığa verilen görevler Stratejik Plan’da belirlenen ana 
çalışma alanlarına göre gruplandırılmıştır. 

TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ 

 Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak. 

 Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu 
ve standartlarını belirlemek ve denetlemek. 

 Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde 
yönlendirmek. İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri 
belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu 
ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak. 

 Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli 
tedbirleri almak. 

 Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak. 

 Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

 Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek. 

 Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin 
ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 

 Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak. 

 Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına 
ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek. 

 Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

 Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak. 

 Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak. 

 Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 

 Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 

 Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak. 

 Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının 
esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek. 

 Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını 
belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak. İthal ve ihraç edilecek 
balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek. 

 Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile 
ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak. 

 Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin 
tedarikine ilişkin tedbirleri almaktır. 
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 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, 
istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek. 

 Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak. 

 Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 

 Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek. 

 Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların 
yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak. 

 Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek. 

 Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını 
desteklemek. 

 Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak. 

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 

 Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek. 

 Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak. 

 Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, 
işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları 
belirlemek. 

 Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten 
işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve 
kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

 Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin 
giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; 
veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek. 

 Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve 
denetlemek. 

 Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak. 

 Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık 
şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve 
yürütmek. 

 Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak 
amacıyla tedbirler almak. 

 Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların 
belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek. 

 Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini 
yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek. 

 Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek. 

 Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak. 
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BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI 

 Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek. 

 Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak 
amacıyla tedbirler almak. 

 Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. 

 Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin 
esasları belirlemek. 

 Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 
yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek. 

 Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile 
hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek. 

 Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin 
esasları belirlemek. 

 Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek. 

 Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak. 

 Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel 
korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları 
belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak. 

TARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMA 

 Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, 
yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar yapmak, tarımsal 
arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve 
yaptırmak. 

 Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler 
hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

 Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek. 

 Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 

 Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi 
sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak. 

 Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını 
sağlamak, uygun sulama tesislerini yaptırmak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerini yürütmek. 

 Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 
tarım sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak, hazırlamak, uygulamak ve 
izlemek. 

 Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, 
kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak. 

 Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin 
kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini 
denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak. 
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 Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, 
toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak. 

 Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi 
düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak. 

 El sanatlarını geliştirmek. 

 Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak. 

 Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 
programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak. 

 Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte 
bulunmak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

 Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve 
önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak. 

KURUMSAL KAPASİTE 

 Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki 
projeleri desteklemek. 

 Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında 
koordinasyonu sağlamak. 

 Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda 
koordinasyonu sağlamak. 

 Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve 
yayımını yapmak veya yaptırmak. 

 Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 
değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya 
hazırlatmak; bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini 
yürütmek. 

 Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya 
yaptırmak. 

 Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

 Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. 

 Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi 
ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 
bulunmak.  

 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda 
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli 
şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. 
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B. TEŞKİLAT YAPISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bakanlığın taşrada; 81 İl Müdürlüğü, 917 İlçe Müdürlüğü, 155 Kuruluş Müdürlüğü bulunmaktadır.  

BAKAN 
 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 
Müşavirlikleri 

Bakan Yardımcısı 

Müsteşar 

Yurtdışı Tarım Müşavirliği 

Müsteşar Yardımcıları 

HİZMET BİRİMLERİ                         
▪ Strateji Geliştirme Başkanlığı 
▪ Hukuk Müşavirliği 
▪ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
▪ Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
▪ Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
▪ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
▪ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
▪ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü 
▪ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
▪ Personel Genel Müdürlüğü 
▪ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
▪ Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 
▪ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

BAĞLI KURULUŞLAR                                      
▪ Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
 

İLGİLİ KURULUŞLAR                                           
▪ Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
▪ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
▪ Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
▪ Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü  
▪ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu  
▪ Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

 

SÜREKLİ KURULLAR  
▪ Yüksek Komiserler Kurulu 

TAŞRA BİRİMLERİ                                               
▪ İl Müdürlükleri 

▪ İlçe Müdürlükleri 

▪ Araştırma Enstitüleri 

▪ Araştırma İstasyonları 

▪ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri 

▪ Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri 

▪ Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri  

▪ Eğitim Merkezi Müdürlükleri  

▪ Zirai Karantina Müdürlükleri 

▪ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri 

▪ Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

 

http://www.tarim.gov.tr/kurumsal/birimler/merkez/yeni_teskilat/personel.htm
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C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 

1. VARLIKLAR 
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın merkezde 16 adet, taşrada 1.021 adet olmak üzere 
toplam 1.037 adet hizmet binası mevcuttur.  
 
Tablo 1. Sosyal Tesis Durumu (Adet) 

Sosyal Tesisler Merkez Taşra Toplam 

Lojman 467 4499 4966 

Eğitim ve Dinlenme Tesisi 1 7 8 

Kreş 2 2 4 

Çocuk Kulübü 1 - 1 

Lokal - 3 3 

Misafirhane 1 67 68 

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   

Bakanlığa ait olan arazi varlığı; merkezde 2.241.000 m2, taşrada 224.269.355,47 m2’dir. 
 
Tablo 2. Araç Durumu  

Araç Çeşidi          Adet Yüzde (%) 

Otomobiller 1534 31,07 

Yolcu Taşıma Araçları 476 9,64 

Yük Taşıma Araçları 1276 25,84 

Arazi Taşıtları 172 3,48 

Özel Amaçlı Taşıtlar 107 2,17 

Mopet ve Motosikletler 841 17,03 

Motorsuz Kara Araçları 303 6,14 

Deniz Araçları                                                      229 4,64 

Toplam  4938                100,0 

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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2. BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  
 
2.1. İletişim Altyapısı 
 
Bakanlık kampüsü, yaklaşık 4.000 kullanıcının internet erişimine imkan sağlayan bilgi işlem teknoloji 
altyapısına sahiptir. Söz konusu kullanıcılar, kampüs içerisinde farklı binalarda bulunmakta ve 
binalarda bulunan toplama noktalarından ana omurgaya fiber optik altyapı ile erişim 
sağlamaktadırlar. Kullanıcılara internet erişimi ve e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Bilgi işlem birimi, 
söz konusu kullanıcıların yüksek verimlilikte ve devamlılıkta verilen hizmetlerden yararlanmasından 
sorumludur. 

Tablo 3. Fiziksel Donanım Durumu (28.10.2014 tarihi itibariyle) 

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

Masaüstü Bilgisayar 24548 

 

Tarayıcı 572 

Dizüstü Bilgisayar 9717 Telefon 20766 

Tablet Bilgisayar 828 Modem (Erişim Cihazları) 416 

Yazıcı 15078 Fotoğraf Makinesi 1746 

Faks 1085 Kamera 3344 

Fotokopi Makinesi 1664 Video 214 

Projeksiyon Cihazı 1071   

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’na ait herhangi bir geniş alan ağı bulunmamaktadır. Bakanlık 
tarafından gerçekleştirilen tüm uygulamalar internet üzerinden kullanıcıların erişimine sunulmuştur. 
Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlükleri, uygulamalara internet üzerinden erişerek gerekli işlemleri 
gerçekleştirmektedir. Bakanlığımızın internet erişimi Türk Telekom Metro Ethernet şebekesi 
üzerinden yapılmakta ve 1.00 Mbps bant genişliği kullanılmaktadır. 
Ayrıca kampüs dışındaki Bakanlık birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının iletişim altyapılarının 
tasarlanması, kurulumlarının gerçekleştirilmesi, gerekli dokümanların hazırlanması ve teknik destek 
sağlanması ile Avrupa Birliği kapsamında gerçekleştirilen projelere teknik danışmanlık yapılması gibi 
hizmetler de gerçekleştirilmektedir. 

 
2.2. Bakanlık Bilgisayar Ağı 
Bakanlık kampüsünde yer alan tüm bilgisayarlar formatlanarak Bakanlık bilgisayar ağına katılmış olup 
yeni alınan bilgisayarların Bakanlık bilgisayar ağına katılması zorunlu tutulmuştur.  
Bakanlık bilgisayar ağına dahil olan bilgisayarlara; uzaktan teknik destek verilmesi, antivirüs, 
antispyware yazılımlarının ve işletim sistemi güncellemelerinin merkezi olarak yapılması, Bakanlık 
ağına bağlı kaynaklara e-posta gibi hizmetlere tek kullanıcı adı ve şifre ile erişim hizmetlerinin 
verilmesine ek olarak internet erişimi ve e-posta hizmetlerinde; antispam, antispyware, antivirus, 
malware taramaları ile içerik filtreleme yapılarak güvenli iletişim sağlanmaktadır. 

 
2.3. Bakanlık Sistem Odası ve Sunucu Altyapısı 
Bakanlık sistem odasında, sunucu bulundurma hizmeti alan diğer birimlerin sunucuları ile beraber 
toplam 162 adet fiziksel sunucu ve 250 adet sanal sunucu yer almaktadır. Belirtilen sunuculardan Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığına ait 20 adet sunucu üzerinde sanallaştırma platformu bulunmaktadır. 
Sunucuların veri depolama ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 1,4 PB kapasiteye sahip veri 
depolama sistemi bulunmakta olup buna ilaveten yaklaşık 800 TB kapasiteye sahip tape ünitesi de 
mevcuttur. Verilerin güvenliği için yedekleme sistemleri de aktif olarak çalışmaktadır. 
Söz konusu sunucuların çalışmalarının sürekliliği için jeneratör, yedekli kesintisiz güç kaynakları (2 
adet 90 Kva) klima sistemleri (2 odada toplam 10 adet), yangın/su baskını algılama ve söndürme 
sistemleri kurulmuştur. Bakanlık sistem odasının güvenliği için güvenlik kameraları ile izleme ve kayıt, 
akıllı kart ile kapı giriş kontrol sistemi, yangına ve darbeye dayanıklı giriş kapıları ve kasa 
bulundurulmaktadır. 
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2.4. İş Sürekliliği Projesi 
2011 yılı içerisinde felaket kurtarma merkezi olarak; Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü sistem odasında kurulumlar başlamıştır. Öncelikli olarak Çiftçi Kayıt 
Sisteminin, DNS sunucusunun ve Bakanlık web portalının yedekleri söz konusu felaket kurtarma 
merkezine taşınmış ve digger uygulamalar da merkeze taşınacaktır. 

 
2.5. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz e- posta Adresleri 
Tüm İl ve İlçe Müdürlüklerine e-posta adresi verilmiş ve bir defada hepsine birden e-posta 
gönderilebilmesi imkanı getirilmiştir. 

 
2.6. Alan Adı Yönetimi 
Bakanlığımız ve birimlerine ait alan adlarının yönetimi bilgi işlem birimi tarafından yapılmaktadır. Alan 
adlarının açılması, aktif duruma getirilmesi ve DNS sunucu değişiklikleri yönetim çerçevesinde yapılan 
işlemlerden bazılarıdır. Bakanlığımızca aşağıdaki alan adlarının yönetimi yapılmaktadır. 
 
1.   aeri.org.tr 16. kkgm.gov.tr 
2.   aeri.gov.tr 17. tarim.gov.tr 
3.  ankarahayvanatbahcesi.gov.tr 18. tarimbulteni.gov.tr  
4.  ankaratopraksu.gov.tr 19.  tariminsan.com 
5.  ankarazoo.gov.tr 20. tariminsan.net 
6.  aoc.gov.tr 21. tariminsan.org 
7.  bsgm.gov.tr 22. tarimpersonel.gov.tr 
8.  bugem.gov.tr 23. taryat.gov.tr 
9.  expo2016antalya.org.tr 24. tedgem.gov.tr 
10. geleceginiletisimcileri.com 25. tepge.gov.tr 
11. geleceginiletisimcileri.net 26. tgae.gov.tr 
12. geleceginiletisimcileri.org 27. tugem.gov.tr  
13. gkgm.gov.tr 28. turkvet.gov.tr 
14. haygem.gov.tr 29. veteriner.gov.ct.tr 
15. khgm.gov.tr 30. ykk.gov.tr 

 
2.7. Güvenlik Altyapısı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kullanıcılarının bilgi güvenliği ve 
erişim güvenliklerinin sağlanması ve bilgi sistemlerinin dış tehditlere karşı erişim ve veri güvenliğinin 
sağlanması amacı ile mevcut imkânlar dâhilinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların 
yürütülmesi ile sorumludur. Ayrıca bilişim güvenliği konusunda kampüs dışında bulunan Bakanlık 
birimlerinin ihtiyaçları karşılanmakta, gerekli dokümanlar hazırlanmakta ve teknik destek 
sağlanmaktadır. 
 

2.8. Bilgi Sistemleri Çalışmaları 
Bakanlığımız içerisinde elektronik doküman yönetim hizmetleri kullanılmaktadır. Kimlik Paylaşım 
Sistemi entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bakanlık birimlerine bu sistem üzerinden hizmet 
verilmektedir. Bakanlık birimlerindeki sistemler arasındaki entegrasyon çalışmalarına devam 
edilmektedir. Bakanlık TS ISO IEC 27001 standardında belirtilen bilgi güvenliği yönetim sistemi 
hazırlanması ile ilgili çalışmalar tamamlamıştır. Prosedürlerin hazırlanması çalışması bitirilerek TS ISO 
IEC 27001 sertifikası alınmıştır. “Bilgi Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 2012 
yılı içerisinde toplamda 17 ve belirtilen donanımların amacına uygun kullanımını sağlamak amacı ile 
ilgili yazılımlar temin edilmiş, güvenlik, network ve enerji altyapısı ihtiyaçları karşılanmıştır.  
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D. İNSAN KAYNAKLARI 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere üç 
farklı statüde personel istihdam edilmektedir. Memur statüsündeki personel genel idari 
hizmetler, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfından oluşmaktadır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın personel sayısı 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi 
kapsamında çalışan 1.660 (% 3) geçici personel de dahil toplam 58.888 olup bunun; % 77’ si 
memur, % 19’ u işçi ve % 1’ i sözleşmeli personeldir. 

Tablo 4. Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Durumu ( 21.01. 2015 itibariyle) 
 

 Memur Sözleşmeli Personel İşçi Toplam 

Merkez 3329 12 435 3776 

Taşra 41843 415 10898 53156 

Yurt Dışı 1 - 
 

1 

Döner Sermaye 136 1 158 295 

Toplam 45309 428 11491 57228 

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   
 

Tablo 5. Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personel Durumu ( 21.01. 2015 itibariyle) 
 

Kadro  
Unvanı 

Merkez 
Teşkilatı 

Taşra 
Teşkilatı 

Toplam 
 Kadro 

Unvanı 
Merkez 
Teşkilatı 

Taşra 
Teşkilatı 

Toplam 

Ziraat Mühendisi 984 14083 15067  
Sağlık 
Memuru 

- 154 154 

Gıda Mühendisi 126 1467 1593 
 

Laborant - 365 365 

Veteriner Hekim 194 7415 7609 
 

Kimyager 5 177 182 

Su Ürünleri 
Mühendisi 

51 749 800 
 

Biyolog 12 210 222 

Tekniker 146 4503 4649 
 

Mimar 9 32 41 

Teknisyen 82 2289 2371 
 Ev 

Ekonomisti 
10 17 27 

Veteriner Sağlık 
Teknikeri 

- 757 757 
 

Ekonomist 13 43 56 

Veteriner Sağlık 
Teknisyeni 

- 1142 1142 
 

İstatistikçi 14 6 20 

Daire Tabibi 3 5 8 
 

Hemşire 5 3 8 

Not: Tablo 5’teki ünvanlara sözleşmeli olarak çalışan personel de dahil edilmiştir. 
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   
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E. DİĞER HUSUSLAR 

 
Bakanlığımızın merkezde 17, taşrada 1.113 olmak üzere toplam 1.130 harcama birimi 
bulunmaktadır. Yıllar itibariyle bu birimlere ait bütçe rakamları aşağıda yer almaktadır. 
 
Tablo 6. Yıllar İtibariyle Bakanlık Bütçesi 

Yıllar Miktar (Bin TL) Artış (%) 

2005 4.422.838  

2006 5.156.602 16,6 

2007 6.609.407 28,2 

2008 6.888.486 4,2 

2009 7.591.559 10,2 

2010 7.640.067 0,6 

2011 8.737.261 14,4 

2012 10.484.859 20,0 

2013  13.116.229 25,0 

2014 14.230.405 8,5 

2015 14.698.518 3,3 

Kaynak: Yılı Bütçe Kanunları 

Kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, üretici gelirlerini garanti altına alacak ve 
Bakanlık politikalarının amacına ulaşmasına hizmet edecek etkin bir destekleme sisteminin 
kurulması amacıyla Bakanlığımızın en önemli bütçe harcamasını oluşturan tarımsal 
desteklere ait veriler aşağıda yer almaktadır. 
 
Tablo 7. Yıllara Göre Tarımsal Desteklemeler 

Yıllar Miktar (Milyon TL) Artış (%) 

2004 3.084 10,0 

2005 3.681 19,4 

2006 4.789 30,1 

2007 5.628 17,5 

2008 5.851 4,0 

2009 4.594 -21,1 

2010 5.947 29,5 

2011 7.103 19,4 

2012 7.686 8,2 

2013 8.809 14,6 

2014* 9.287 5,4 

2015** 10.158 9,4 
Kaynak: Kesin Hesap Kanunu  
*   2014 Yılı Harcaması (31.12.2014 tarihi itibariyle) 

** 2015 Yılı Bütçe Kanunu 
Sermaye Transferi kapsamındaki tarımsal desteklemeler de rakamlara dahil edilmiştir.  
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ 
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A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların 
korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, 
üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın 
sağlanması suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek tarım politikalarının amaçları 
olarak 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda yer almaktadır. 
Tarım politikalarının ilkeleri; tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül yaklaşım, uluslararası 
taahhütlere uyum, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının kullanımı, 
örgütlülük ve kurumsallaşma, özel sektörün rolünün artırılması, sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve 
çevreye duyarlılık, yerinden yönetim, katılımcılık, şeffaflık ve bilgilendirmektir. 
Tarım politikalarının öncelikleri; 

 Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi, 
 Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, 
 Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi, 
 Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, 
 Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun 

sağlanması, 
 Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi, 
 Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler 

yapılması, 
 Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması, 
 Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi, 
 Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi, 
 Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi, 
 Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması, 
 Toplulaştırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım 

işletmelerinin oluşturulması, 
 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı, 
 Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek 

şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılmasıdır. 

1. ONUNCU KALKINMA PLANI  
1.1. PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 
Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını 
çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası 
rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 Tarımda sosyal yapı gözetilerek üretim türüne göre yeter gelirli işletme büyüklüğü 
temelinde tarımsal işletmelerin etkinlikleri artırılacaktır.  

 Çok sayıda ve dağınık yapıdaki parsellerden oluşan tarım işletmelerinde bütünlüğün 
sağlanması, arazi parçalanmasının önüne geçilmesi ve iyi işleyen bir tarım arazisi 
piyasasının tesis edilmesine yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.  

 Sulama ve ulaştırmaya ilişkin olanlar başta olmak üzere arazi toplulaştırma faaliyetlerinde 
ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanacak, tarla içi geliştirme hizmetleri 
etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde 
toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla 
içi sulamalarda modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.  

 Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim odaklı 
olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak, 
tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde 
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ürün deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem 
verilecektir. Ayrıca tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.  

 Tarımsal ürün ihraç pazarları geliştirilecek, talebe uygun nitelik ve nicelikteki ürünlerin 
ihracatı amacıyla, üretim aşamasını dikkate alan destek programları uygulanacaktır.  

 Gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin 
stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların 
düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret 
araçlarının etkin kullanılması sağlanacaktır. Üretici örgütlerinin pazara erişimi 
kolaylaştırılacaktır. 

 Tarım ve sanayi işletmelerinin işbirliği ve entegrasyonu sağlanacak, yerel ve geleneksel 
ürünlerin katma değeri ve ihracata katkısı artırılacaktır. 

 Tarımsal bilgi sistemlerinin ortak kullanıma izin verecek şekilde entegrasyonu 
sağlanacaktır.  

 Tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile yayım konularında bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır. 

 Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah 
çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik verilecek, 
tarım ve gıda odaklı teknoparklar ile sektörel teknoloji platformlarının tesis edilmesi 
sağlanacaktır. 

 Tarım ve gıda işletmelerinin güvenilir üretim için hijyen mevzuatına uyum süreci, 
modernizasyon yatırımlarıyla hızlandırılacak ve bu amaçla söz konusu işletmelerin 
finansman ihtiyacına yönelik kaynak ve mekanizmalar çeşitlendirilecektir. 

 Gıda sanayiinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir temini 
amaçlanacak; iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici gruplarının 
ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirilecek; sektörde çevre duyarlılığı gözetilecek; taklit, 
tağşiş ve kayıt dışılığın önlenmesi sağlanacaktır. 

 Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk 
değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. 
Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak 
üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır. 

 Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilecek, 
bölgesel programların uygulanmasına devam edilecektir. 

 “İşletme Odaklı Koruyucu Veteriner Hekimlik Sistemi” ile hayvan refahını içerecek şekilde 
tek sağlık politikası hayata geçirilecektir.  

 Çayır ve mera alanlarının tespit, tahdit, tasnif ve ıslah çalışmaları hızlandırılarak daha 
etkin ve verimli kullanımı sağlanacak, yem bitkisi ihtiyacı üretim ve ürün çeşitliliğindeki 
artışla karşılanacaktır. 

 Balıkçılıkta kaynak yönetimi bilimsel verilere dayalı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilecek, 
idari kapasite güçlendirilecektir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde, çevresel sürdürülebilirlik 
gözetilecek, ürün çeşitliliği ve markalaşma ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin 
artırılması sağlanacaktır. 

Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet 
sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi dezavantajlarını gözeten yenilikçi 
yöntemler geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, 
merkezi ve yerel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. 
Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu 
yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın 
güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki 
altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır.  

 Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli 
üretim gibi tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir.  
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 Kırsal kalkınma destekleri tarımda rekabet gücünü iyileştirecek şekilde kullandırılacaktır. 
Bu alanda AB kaynakları ve ulusal kaynaklar arasında hedef birliği güçlendirilecek, 
potansiyel yararlanıcılar ve coğrafi kapsam bakımından uyum ve tamamlayıcılık ilişkisi 
geliştirilecektir. 

 Kırsal alan tanımı revize edilecek, temel nitelikteki ulusal verilerin kır-kent ve il bazında 
yayımlanması sağlanacaktır. 

Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, 
bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak 
şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. 
Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu 
yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine 
yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. 

 Üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi 
çevre dostu uygulamalar desteklenecek, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesi ve 
markalaşması teşvik edilecektir.  

 Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, 
korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.  

 İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek “ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklar” ile “göreceli kabiliyetler” ilkeleri doğrultusunda 
sürdürülecektir. 

 Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda yeşil 
büyüme fırsatları değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş 
alanları, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenecektir. 

Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek 
olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim 
sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır. 
Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve 
sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyon geliştirilecektir.  

 Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına 
imkân verecek şekilde geliştirilecektir.  

 Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin 
oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve 
kontrolü sağlanacaktır. 

 İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri 
değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme 
başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır. 

 Özel öneme sahip doğal korunan alanlar başta olmak üzere, nitelikli tarım arazileri ve 
orman varlığını koruyacak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle çölleşme ve 
erozyona karşı mücadele etkinleştirilecek, tarımsal faaliyetlerin toprak kaynakları 
üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri izlenerek önleyici tedbirler yoğunlaştırılacaktır.  

 Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine ulaşabilmeyi teminen, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 
sistemlerinden faydalanılarak Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturulacak ve arazi kullanım 
planlaması yapılarak tarım başta olmak üzere toprağın etkin kullanımı sağlanacaktır.  

 Bölgesel ölçekte başta enerji, eğitim, sağlık, gıda, tarım, ulaştırma ve turizm gibi sektörler 
olmak üzere ortak potansiyeli harekete geçirmeye yönelik işbirliği imkânları 
değerlendirilecektir. Bu kapsamda yakın bölgeye odaklanan sektörel stratejiler, ortak 
program ve projeler hazırlanacaktır. 
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1.2. ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI 

Kamu Harcamalarınin Rasyonelleştirilmesi Programı doğrultusunda harcamaların yerindeliği ve 
kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tarımsal desteklerde etkinliğin sağlanması 
amacıyla; 

 Tarımsal desteklere ilişkin mevzuat ve uygulamaların birleştirilmesi ve bu desteklerin 
etkileşim içinde bulunduğu sektörlerin ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını gözetecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi, 

 Tarım sektöründe; örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumuna imkân veren, 
gıda güvenliği ve güvenilirliğini sağlayan, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
gözeten bir destek sisteminin kurulması, 

 Tarımsal desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile kamunun mali yükünün 
karşılaştırılmasına imkân verecek bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve 
tarımsal desteklerin etkinliğinin düzenli ölçülmesi gerçekleştirilecektir. 

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı doğrultusunda su tasarrufu sağlayan toplam 
modern sulama sistemi sayısının Plan döneminde her yıl yüzde 10 oranında artırılması 
hedeflenmektedir.  Bu hedef kapsamında “Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik 
Eğitim ve Yayımın Artırılması” amacıyla suyu tasarruflu kullanan sistemlerin tarımsal üretimde 
doğru kullanımı için eğitim ve yayım faaliyetleri artırılacaktır.  
Diğer bir amaç olan “Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi” 
konusunda; 

 Destekleme politikalarının geliştirilmesinde bölgesel su kısıtı ve çevrenin korunması 
unsurlarının göz önüne alınması, 

 Kuraklığa dayanıklı ürün çeşitleri geliştirilmesinin desteklenmesi, 

 Bölgelere göre ürün deseni değişikliklerinin özendirilmesi, 

 Destekler verilirken sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin izlenmesi, izleme 
sonuçlarının değerlendirilmesi ve kirliliğin önlenmesi kriterlerinin dikkate alınması 
çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı doğrultusunda “Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı 

ölüm oranının azaltılması” hedeflenmektedir. Bu kapsamda “Gıda Güvenilirliğinin Artırılması” 

amacıyla; 

 Sağlık ve hijyen koşulları dikkate alınarak güvenilir gıda üretim ve tüketimi için toplumun 
bilimsel verilere dayalı olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, 

 Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, mevzuatın uluslararası 
gelişmeler dikkate alınarak sürekli güncellenmesi, 

 Gıda denetim ve kontrol altyapısının geliştirilmesi, 

 Güvenilir gıda üretim ve tüketimi için gıda etiketleme, izlenebilirlik ve ürün takip 
sisteminin geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 
2. 2015 YILI PROGRAMI 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 Yılı Programı’nda aşağıda yer alan tedbirlerde sorumlu 
olarak tanımlanmıştır. 

 Tarıma Dayalı İhtisas OSB ihtiyaç analizi yapılacaktır. 

 6537 sayılı Kanuna ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları yapılacaktır. 

 Kamu altyapı yatırımlarının maliyet etkinliği açısından arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetlerine ilişkin yatırımlarda kurumlar arası koordinasyon protokoller 
çerçevesinde güçlendirilecektir. 

 Sulama tesislerinin işletme haritalarının sayısallaştırılması sağlanacaktır. 
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 Tarımsal destekler ülke ve çiftçi ihtiyaçları ile su varlığı çerçevesinde havza ve parsel 
bazında yeniden düzenlenecek ve desteklerin etkinliğinin izlenerek değerlendirilmesi için 
düzenli bir raporlama sistemi kurulacaktır. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde merkezi bilgi işlem sistemi kurulacaktır. 
Tarımsal bilgi sistemlerinin entegrasyonu, ortak kullanıma izin verecek şekilde 
hızlandırılacaktır. 

 Gıda, yem, veterinerlik ile bitki sağlığına ilişkin kurumsal altyapı güçlendirilerek tarım ve 
işlenmiş tarım ürünlerinin güvenilirlik denetiminin etkinleştirilmesi ve riske dayalı 
akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulması yönündeki teknik çalışmalar 
hızlandırılacaktır. 

 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılarak balıkçılıkta kaynakların bilimsel 
verilere dayalı ve etkin bir biçimde denetlenmesine yönelik idari kapasite 
güçlendirilecektir. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilecek organize sera bölgelerinin belirlenmesi ve 
ilan edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 

 Onuncu Kalkınma Planı dönemindeki ulusal kırsal politika belgeleri kurumlar arası işbirliği 
temelinde hazırlanacaktır. 

 Tarımsal kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulama projeleri 
yaygınlaştırılacaktır. 

 Tarımsal amaçlı arazi kullanım planları hazırlanacaktır. 
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B. MİSYON, VİZYON, STRATEJİK ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER 

 
 
 
 
MİSYONUMUZ 
 
Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli 
tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, 

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, 

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika 
belirlemek ve uygulamak. 

 

 
 
VİZYONUMUZ 
 

Gıda ve tarım alanında;  

Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,  

Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada küresel aktör haline getirmek. 
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STRATEJİK ALAN, AMAÇ ve HEDEFLER 

 

ALANLAR AMAÇLAR HEDEFLER 

Tarımsal 
Üretim ve 

Arz Güvenliği 

1. 

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

1. 
Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak. 

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

3. 
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

Gıda 
Güvenilirliği 

2. 

Üretimden tüketime 
kadar, uluslararası 
standartlara uygun gıda 
güvenilirliğini sağlamak. 

4. 
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

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

6. 
Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak. 

Bitki Sağlığı, 
Hayvan 

Sağlığı ve 
Refahı 

3. 

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

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

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

9. 
Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

4. 

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

10. 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerini geliştirmek. 

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

Tarımsal 
Altyapı ve 

Kırsal 
Kalkınma 

5. 

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

12. 
Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 

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

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

Kurumsal 
Kapasite 

6. 

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

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

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

17. 
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği 
ve görünürlüğü artırmak. 
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C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 

Performans Hedefi Faaliyet 

No Adı No Adı 

1 
Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak. 

1 
Tarımsal kaynakların korunması ve 
iyileştirilmesi 

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

2 Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırma 

3 Araştırma ve geliştirme 

3 
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

4 
Tarımsal üretimde arz güvenliğinin 
sağlanması 

4 
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

5 Gıda ve yem kontrol hizmetleri 

6 Gıda ve yem araştırmaları 

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

7 
Gıda ve yem işletmelerinde 
standardizasyon 

6 
Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak. 

8 Güvenilir gıda bilincini artırma 

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

9 Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 

10 Bitki sağlığı araştırmaları 

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

11 Bitki koruma ürünleri kontrol hizmetleri 

12 Bitki koruma ürünleri araştırmaları 

9 
Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

13 Bitkisel üretimde karantina hizmetleri 

14 Bitkisel üretimde karantina araştırmaları 

10 
Hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele hizmetlerini geliştirmek. 

15 
Hayvan sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 

16 Hayvan sağlığı araştırmaları 

11 
Hayvan refahının sağlanması için 
gerekli standart ve sistemleri 
oluşturmak. 

17 Hayvan refahı standardizasyonu 

12 
Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 

18 Tarımsal altyapı hizmetleri 

13 
Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını sağlamak. 

19 
Tarım ürünlerinin pazarlanması ve 
değerlendirilmesi 

20 
Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin 
geliştirilmesi  

14 
Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak. 

21 Kırsal kalkınma 

22 Eğitim, danışmanlık, yayın ve yayım  

23 Kırsal alan araştırmaları 

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

24 Kurumsal yönetim 

25 İnsan kaynakları yönetimi 

16 
Teknolojik ve fiziksel altyapıyı 
geliştirmek, sosyal imkanları 
iyileştirmek.   

26 Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi 

27 Fiziksel ve sosyal altyapıyı geliştime 

17 
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği 
ve görünürlüğü artırmak. 

28 Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı 
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STRATEJİK AMAÇ 1.  
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak 

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

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

Ülkemiz, doğal kaynakların zenginliği, biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal üretim için gerekli 
olan bütün şartlara sahip olup, tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak için çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim, doğal kaynakların 
korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.  Bu kapsamda, tarımsal 
üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyacak yöntemlerle yapılması, işletmelerin 
standartlara uyumunun sağlanması, genetik kaynakların kayıt altına alınması, karakterizasyonu, 
korunması, mevcut genetik materyalin biyoteknolojik yöntemlerle ülkemiz tarımına 
kazandırılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin devamlılığı sağlanacaktır. 
İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı olarak belirlenen tarım 
havzalarında en uygun ürünlerin üretimi ile hassas bölgelerde uygun tarım teknikleri kullanılarak 
tarımsal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığı sağlanacaktır. Tarımda su kullanım 
etkinliğinin arttırılması amacıyla yapılan araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için 
yayım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Meraların botanik kompozisyonları korunarak ıslah ve 
amenajman planları uygulanacaktır. 
Arazi ıslahı ve drenaj çalışmaları yapılarak sorunlu arazilerin üretime kazandırılması, tarım 
arazilerinin sınıflandırılması, yüzey ve yeraltı sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin 
izlenmesi ve ulusal sera gazı emisyon envanteri çalışmaları yapılacaktır. Uygun tarım teknikleri 
kullanılarak tarımsal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığı sağlanacak, tarım 
arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenecektir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Kayıt altına alınan genetik materyal sayısı 
(Adet) 

188 175 205 

Dünyada tarımın ve insanlığın geleceği bakımından paha biçilemez değerler olan genetik 
kaynaklar muhafaza edilecek ve tanımlanarak sürdürülebilir şekilde ıslahçıların kullanımına 
sunulacaktır. Bu çalışmalarda kullanılan yerli ve yabancı materyaller, kolleksiyon bahçesi ve Gen 
Bankalarında korumaya alınacaktır. Her bir hat, çeşit, tür ve alttür özellikleri ile birlikte kayıt 
altına alınacaktır. Bitki hastalık ve zararlılarına ait etmenler belirlenerek kayıt altına alınacak ve 
mücadele yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik araştırma çalışmaları yapılacaktır. 

2 
Koruma altına alınan hayvan ırk ya da hat sayısı 
(Adet) 

41 41 41 

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı küçük evcil ırklarına ait 13 ırk ve 3 hattın enstitü/ istasyon 
şartlarında  koruma ve tanımlama çalışmaları sürdürülecektir. Yetiştirici elinde küçükbaş 
büyükbaş ve arı ırkları doğal yaşam koşullarında korunma altına alınmıştır. Hayvan Gen 
Bankalarında küçükbaş, büyükbaş ve at ırklarıına ait DNA, hücre, doku, embriyo ve spermanın 
dondurularak saklanması ve DNA düzeyinde tanımlanması çalışmaları yürütülmektedir. Koruma 
altına alınması planlanan Tuj koyun ırkı, Norduz ve İspir keçi ırkları ile ilgili saha çalışmalarında 
koruma için yeterli sayıda hayvan bulunmaması, gerekli şartların sağlanamaması sebeplerinden 
dolayı ırk sayısı güncellenmiştir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

3 
Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı 
(%) 

10 100 100 

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kapsamında tarım işletmelerinin kayıt altına alınma 
çalışmaları tamamlanacaktır. Türkiye çapında kayıt altına alınan tarım işletmelerinin toplam 
işletme sayısına oranını ifade eder. 2001 yılında yapılmış olan son tarım sayımına göre 3.076.649 
işletme bulunmakta olup, 2013 ÇKS kayıtlarına göre ise işletme sayısı 2.183.270'tir 

4 
Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı 
(Adet) 

2.413 2.700 3.000 

Ülkemizde su kaynaklarının etkin olarak kullanılması ve güvenilir bir gıda temini için etkin bir 
denetimin yapılması temel amaçtır. Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri yetiştiricilik 
işletmelerinde yılda en az bir defa denetim yapılarak denetim formu düzenlenen işletme sayısını 
ifade eder. 

5 Islah edilen arazi miktarı (Hektar) 45.675 71.750 74.750 

Taşlı ve drenaj problemi olan tarım arazilerinde, tarla içi drenaj uygulaması ve tuzlu ve alkali 
alanlarda tuzların yıkanması sağlanarak ıslahı gerçekleştirilen alanı ifade etmektedir. 2013 yılında 
23.100 ha, 2014 yılında da 22.500 ha alanın ıslahı ile toplamda 71.750 ha alan ıslah edilmiştir. 
2015 ylında 3.000 ha alanın ıslahı gerçekleştirilecektir. 

6 
Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve ötrofikasyon 
izlemesi yapılan istasyonlarda analizin 
gerçekleştirilme oranı (%) 

84 90 90 

Yüzey ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için yeraltı ve 
yer üstü su kaynaklarında nitrat ve ötrofikasyon analizleri yapılan istasyonlarda, planlanmış olan 
sayıda analizin gerçekleştirilme oranını ifade eder. 

7 ÇATAK uygulama alanı (Dekar) 331.725 600.000 900.000 

Çevresel anlamda korunması gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin çevreye ve toprak 
yapısına zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayıtlı ve kontrollü üretim yapmaları ve 
üreticilerin tarım-çevre konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Amaçlı Tarım 
Arazilerini Koruma Programı uygulama alanını ifade eder. 

8 Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet) 6 10 10 

İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı olarak belirlenen tarım 
havzalarında en uygun ürünlerin üretimi hedeflenmektedir. 2013 yılında 40 olan Havza Bazlı 
Destekleme Modeli içerisinde değerlendirilen ürün sayısının 2015 yılı sonunda toplam 60'a ulaşması 
hedeflenmektedir. Performans göstergesi tarım havzalarında çalışılan/planlanan/ihtisaslaştırılan yıllık 
yeni ürün sayısını ifade eder. 

9 Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı (Dekar) 3.347 3.300 3.500 

Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı üretim alanları miktarını ifade eder.Jeotermal enerji 
sahalarının kontrolü ve tahsisi başka kurumların uhdesinde bulunmakla birlikte, Bakanlığımızın 
girişimleriyle yeni tahsis edilecek jeotermal sahalardan elde edilecek ısı enerjisinin % 10 ‘unun 
örtü altı bitkisel üretim tesislerinin ısıtmasında kullanılmasına yönelik mevzuat düzenlemesi 
yapılmıştır. 

10 Mera tahsis alanı (Hektar) 483.989 350.000 350.000 

Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal 
kaynak olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması tamamlanan mera, yaylak 
ve kışlaklar ile umuma ait otlaklar ve çayırların tahsislerinin yapılması hedeflenmektedir. Yıllık 
olarak tahsis edilen mera alanını ifade eder. 

 

 

 



33 

PERFORMANS HEDEFİ – 1 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

11 Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar) 253.425 350.000 350.000 

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

12 Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar) 6.650 108.000 115.000 

Meraların verimliliğinin artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için kullanıcılara ıslah etmeleri şartıyla meraların kiralanmasını ifade eder. Kümülatif olarak, ıslah 
amaçlı kiraya verilen toplam mera alanını ifade eder. 

13 Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi) 66.000 65.000 70.500 

Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dahilinde 
denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim sisteminin 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarım yapan üretici sayısını ifade 
eder. 

14 
İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici 
sayısı (Kişi) 

8.049 9.000 9.100 

Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan 
sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya izlenebilir 
hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, iyi tarım uygulamaları (İTU) yapan üretici 
sayısını ifade eder. 

15 
Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı 
(Adet) 

64.713 51.000 60.000 

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla su 
ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
yapılacak denetim sayısını ifade eder. 

16 
Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı 
(Hektar) 

24.000.000 24.000.000 11.000.000 

Tarım arazilerinde belirlenen kullanım değişiklikleri, sera gazı emisyon çalışmalarında ve diğer 
tarımsal planlama çalışmalarında kullanılır. Bu kapsamda tarım alanlarındaki değişiklikler arazi 
kullanım sınıflarına uygun olarak belirlenir. Yıllık olarak arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan 
miktarını ifade eder. İzleme görüntüleri ile arazi kullanım değişiklikleri yeniden çalışılarak izlenen 
alan miktarı revize edilecektir. 

17 
Kayıt altına alınan örtü altı bitkisel üretim 
işletme sayısı (Adet) 

44.173 45.000 50.000 

Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtüaltı üretim önem kazanmıştır. 
Örtüaltı bitkisel üretimde kayıt altına alınan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. 

18 Denetlenen balıkçı barınağı sayısı (Adet) - 250 367 

Balıkçı barınaklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesini sağlamak amacıyla 
denetimler yapılacaktır.  
Balıkçı gemileri tarafından avlanan su ürünlerinin karaya çıkartıldığı, balıkçı gemilerinin barındığı 
ve kötü hava şartlarında sığındığı, balıkçı gemilerinin ve av takımlarının bakım ve onarımlarının 
yapıldığı yerler olan balıkçı barınaklarında yapılacak yıllık denetim sayısını ifade eder. 

19 
10 m. üzerindeki balıkçı gemileri sayısının 
azalma oranı (Yüzde) 

- 20 10 

Stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, av 
filosunda yer alan 10 m. üzerindeki balıkçı gemilerinin, Bakanlığmızca alımı neticesinde, 
sayılarının azaltılarak balıkçı filosunun oransal olarak küçültülmesi hedeflenmektedir. 
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20 
Terkedilmiş av araçlarının tarandığı lokasyon 
sayısı (Adet) 

- 90 100 

Ülkemiz denizlerinin av sırasında istenmeden kopan ve/veya terk edilmiş olan ağlardan 
temizlenerek kayıp av araçlarına takılarak ölen su ürünlerinin ekonomik kaybının azaltılması, 
bununla birlikte su ürünleri kaynaklarının ve ekosistemin korunması amacıyla denizlerde 
taranacak lokasyon sayısını ifade eder. 

21 
Tasarruflu su kullanımına yönelik  tarımsal 
yayım konu sayısı (Adet) 

- - 8 

Tarımda su kullanım etkinliğini artırmak amacıyla yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerinde ihtiyaç 
duyulan konularda (tasarruflu sulama sistemleri, çevre dostu sulama yöntemleri, su kullanım 
etkinliğinin artırılması, yağmurlama sulama sistemlerinin avantajları, damla sulama sistemlerinin 
avantajları vb.) hazırlanacak basılı ve görüntülü yayınların konu sayısını ifade eder. 

22 
Uygulamaya aktarılan sulama konulu tarımsal 
yayım projesi sayısı (Adet) 

- - 5 

Suyun bilinçli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla araştırma enstitüleri/istasyonları tarafından 
geliştirilen yeni yöntemlerden yayım projesine dönüştürülenlerin sayısını ifade eder. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Tarımsal kaynakların korunması ve 
iyileştirilmesi 

430.427.000 6.364.000 436.791.000 

GENEL TOPLAM 430.427.000 6.364.000 436.791.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 1. 

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak. 

FAALİYET ADI Tarımsal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.31.00 BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.33.00 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak için ülkemizin biyoçeşitlilik 
konusundaki zenginliğine sahip çıkılması, geliştirilmesi, uygun tarımsal ürünü, doğru yerde 
yetiştirilmesi, organik tarımsal üretimin arttırılması, tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına 
zarar vermeyen bir yapıda olması, yerli hayvan genetik kaynaklarımızın korunması, tanımlayıcı ırk 
özelliklerinin tespiti, moleküler düzeyde tanımlanması, karakterizasyonları  ve sürdürülebilir kullanımı,  
hayvan gen bankalarının zenginleştirilmesi, su ürünleri kaynaklarının koruma ve kullanma dengesi 
gözetilerek üretiminin sürdürülebilir, izlenebilir bir yapıda geliştirilmesi, tarımsal ürün yelpazesine göre 
etkin, planlı kullanımı hedeflenmektedir.  
Genetik zenginliği  gelecek nesillere aktarmak ve mevcut gen materyalini biyoteknolojik yöntemlerle 
ülkemize uygun yeni tür ve çeşit kazandırma çalışmalarında kullanılması temel hedef olarak 
belirlenmiştir. Genetik Kaynakların kayıt altına alınması, karakterizasyonu, yerel tür ve çeşitlerin 
korumaya alınması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Meraların fiziksel ve teknolojik alt yapısını 
geliştirmek, otlatma devamlılığını sağlamak için çalışmalar yürütülecektir. 
Minimum toprak işlemeli tarım, erozyonun engellenmesine yönelik tedbirler, arazinin boş bırakılması, 
çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalar toprak ve su yapısının korunması amacıyla ÇATAK 
Projesi yürütülmektedir.  
Kontrollü örtü altı üretimi yöntemiyle bitkisel üretim yapan işletmeler kayıt altına alınmakta ve 
izlenmektedir. Jeotermal kaynakların örtü altı yetiştiricilikte kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik 
eğitim, fizibilite, diğer hizmetler yürütülmektedir. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir 
tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile 
güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla iyi tarım uygulamaları faaliyetin de bulunan üreticiler 
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca sertifikalandırılmaktadır. İyi tarım 
uygulaması konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi, tüketicilerde farkındalık oluşturulması için proje 
illerinde eğitim, yayım ve demonstarasyon faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Doğanın dengesini 
bozmadan tarımsal üretim yapmak amacıyla organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi 
yürütülmektedir. Bu kapsamda organik kökenli girdiler ve genetik değişikliğe uğratılmamış tohum 
kullanarak, sadece kültürel önlemler, biyolojik mücadele yapılarak, kaynakları kirletmeden çevre, bitki, 
hayvan ve insan sağlığını koruyarak gerçekleştirilen üretim sonucunda ürünün sertifikasyon ve 
etiketlenmesi yaptırılmaktadır. 
Su ürünleri kaynaklarının ve balıkçılık altyapılarının mevzuat hükümlerine uygun olarak  kullanılması, 
altyapı imkanlarından daha iyi faydalanılması, su ürünlerinin yaşam alanlarının ve kaynakların 
korunması,  kullanım dengesinin sağlanması amacıyla etkin bir denetim yapılması hedeflenmektedir. 
Faaliyetine devam eden su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde güvenilir gıda temini için denetimin yılda 
en az bir kez yapılması amaçlanmaktadır. 
Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yem bitkileri ekilişlerinin ve silaj yapımının arttırılması, 
meralar üzerindeki aşırı otlatma baskının azaltılması ve verimleri azalan çayır mera alanlarının ıslah 
edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, yıl boyu yeşil yem zincirinin temin edilmesi 
amaçlanmaktadır. Meraları kayıt altına alarak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal kaynak olarak 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması tamamlanan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma 
ait otlaklar ve çayırların tahsisleri yapılmaktadır. Bunun yanında meraları daha verimli hale getirmek, 
biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilirliğinin sağlanması için kullanıcılara, ihtiyaç fazlası olan ve ancak 
ıslah edilerek kullanılabilecek olan meralar ıslah edilmesi şartı ile kiraya verilmektedir.  
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PERFORMANS 
HEDEFİ 1. 

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak. 

FAALİYET ADI Tarımsal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi 

Tarımsal üretimde suyun doğru kullanımı için eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması kapsamında, 
2015 yılında 8 konuda (suyu tasarruflu kullanan sulama sistemleri, çevre dostu sulama yöntemleri, su 
kullanım etkinliğinin artırılması, yağmurlama sulama sistemlerinin avantajları, damla sulama 
sistemlerinin avantajları vb.) görsel açıdan güçlendirilmiş eğitim ve yayım materyali hazırlanması ve 
materyaller sayesinde çiftçilerde farkındalığın artırılması hedeflenmiştir.  
Ayrıca Tarımsal Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarında suyun etkin ve verimli kullanımı konusunda, 
sonuçlanmış 5 adet araştırma projesinin yayım projesine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Suyun etkin 
ve bilinçli kullanımı amacına yönelik  bu çalışma  Araştırma Enstitüleri ve İl Müdürlükleri aracılığıyla 
uygun yayım yöntemleri kullanılarak çiftçilere aktarılacaktır. Yüzey ve yeraltı sularında tarımsal 
faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için, mevcut istasyonlarda yeraltı ve yüzey sularında 
nitrat ve ötrofikasyon analizlerinin yapılması ve izlenmesi hedeflenmektedir. TÜKAS Yönetmeliği 
gereğince, tarım işletmeleri tüm tarımsal faaliyetlerini, üretim yılı içerisindeki başvuru tarih aralığında 
TÜKAS’a kaydettirir. 2015 yılında var olan işletmelerin tamamının kayıt altında olması 
hedeflenmektedir. Kalkınma Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol doğrultusunda 2014 yılında tarım sayımının Bakanlığımız kayıt sistemlerine dayalı olarak 
yapılması kararlaştırılmıştır. Böylelikle idari kayıtlara dayalı olarak her yıl tarım sayımı güncellenmiş 
olacaktır. Taşlı ve drenaj problemi olan tarım arazilerinde, tarla içi drenaj uygulaması, tuzlu ve alkali 
alanlarda tuzların yıkanması sağlanarak ıslahı gerçekleştirilecektir. Bu konudaki projelerin uygulanması 
ile uygulama yapılan bölgelerde çorak topraklar ıslah edilerek tarıma kazandırılacak, verimsiz alanlar 
rehabilite edilmiş olacak ve verim artışı sağlanarak milli ekonomiye katkı sağlanacaktır. 
Bu faaliyetin maliyet unsurlarını, genetik kaynakların korunmasında taranan alan ve tür sayısı, 
karakterizasyona alınan materyal sayısı, korumaya alınan yerel tür ve çeşit sayılarına bağlı olarak 
araştırma ve geliştirme harcamaları, tespit, koruma, bakım, besleme, sağlık, güvenlik, işçilik, sürü 
denetimi, sevk ve idare ile genel idare giderleri; hayvancılık işletmelerinin kayıt altına alınması için yol, 
harcırah, bilişim ve kırtasiye giderleri; tarımsal üretimde veri tabanının geliştirilmesi, araştırmalarda 
yapılacak melezleme sayıları, alınacak gözlem sayıları, toplam süreleri, deneme parsel sayıları ve 
büyüklükleri, gerçekleştirilecek ıslah programı sayısına bağlı olarak teknik ihtiyaçlar, araştırma giderleri, 
destekleme ödemeleri, eğitim ve toplantı, yem bitkileri tohumluk , yakıt, gübre, işçilik, bilgisayar ve 
ekipman, eğitim ve yayım ile hizmet alımı giderleridir. 

 

 

 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

TARIMSAL 
KAYNAKLARIN 

KORUNMASI VE 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

01 Personel Giderleri 0,00 
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.727.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 361.000.000,00 
06 Sermaye Giderleri 42.600.000,00 
07 Sermaye Transferleri 3.100.000,00 
08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 430.427.000,00 
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ü
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Döner Sermaye 4.956.000,00 

Diğer Yurt İçi 1.258.000,00 

Yurt Dışı  150.000,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 6.364.000,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 436.791.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 1.  
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak 

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

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

Hedefimiz, üstün verimli, kaliteli, pazarlanabilir çeşit, tür, hat, ırkları geliştirmek ve 
yaygınlaştırmaktır. İç ve dış pazarın talep ettiği yeni tür ve çeşitler ile modern teknolojiler sektöre 
kazandırılacak ve yaygınlaştırılacaktır. Kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma 
önceliklerine göre tarımsal üretimde genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumluk kullanımını 
yaygınlaştırarak ve işgücünü azaltarak, yetiştirme sürecinde, hasat ve hasat sonrası işlemlerde 
ürün ve kalite kaybını en aza indirerek üretimde verim ve kaliteyi artırmak için çalışmalar 
yürütülecektir. Çalışmalarda yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesine önem verilecek, etkin 
piyasa denetimleri ile de üretilmiş olan teknoloji ürünlerinden standartlara uygun olanların 
üreticiye arzı sağlanacaktır.  
Tarımsal üretimde araştırma ve analize dayalı girdi kullanımı, sertifikalı fidan, fide ve tohum, 
yüksek verimli ve kaliteli damızlık kullanımı ile verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 Tescil edilen çeşit/tür/ırk/hat sayısı (Adet) 61 46 45 

Araştırma çalışmaları sonucunda, verim, kalite ve adaptasyon kabiliyetleri yüksek ve 
biyotik/abiyotik stres koşullarına dayanıklı/tolerant yeni çeşitlerin geliştirilerek üretime 
aktarılması ile verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır. 2013 yılında 58 adet bitki ve 3 hayvan 
genotipi tescil edilmiştir. 2014 yılında 40 adet bitki, 3 genotip hayvan ve 3 adet balık tescil 
edilmesi; 2015 yılında ise 41 adet bitki, 2 genotip hayvan ve 2 adet balık tescil edilmesi 
hedeflenmiştir 

2 Geliştirilen uygulama teknolojisi sayısı (Adet) 44 36 37 

Su, toprak, çevre ve mekanizasyon, iklim değişikliği, yetiştirme tekniği, hasat ve depolama 
araştırmaları sonucunda üretim, verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır. Bitki hastalık ve 
zararlılarıyla mücadele etmek amacıyla oluşturulacak metotlarla bitkisel ürün kayıpları 
engellenecek, hayvancılığın çeşitli dallarında üretimi artırmak ve kaliteyi iyileştirmek, ekolojilere 
uygun yetiştirme sistemleri ve alternatif yem kaynakları geliştirmek, bakım ve besleme şartlarını 
iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla da araştırmalar yapılacaktır. Su ürünlerinde stok belirleme ve 
hastalık etmeni patojenlerin iyileştirilmesine yönelik yeni uygulama ve metot geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 2015 yılında; bitki sağlığında 12, toprak ve su kaynaklarında 8, tarla 
bitkilerinde 5,  bahçe bitkilerinde 5, hayvancılıkta 5, su ürünlerinde 2 adet olmak üzere, toplam 
37 adet yeni uygulama teknolojisi geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

3 Suni tohumlama sayısı (Adet) 3.789.696 3.800.000 3.800.000 

Döl kontrolünden geçmiş veya damızlık niteliği yüksek boğalardan alınan sperma ile suni 
tohumlama yapılarak sığır ırklarının ıslahı hedeflenmektedir. Yıllık suni tohumlama sayısını ifade 
eder. 

4 E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş) 7.056.559 7.000.000 7.050.000 

Verimli büyükbaş hayvan sürülerinin oluşturulmasında E-ıslah sistemine kayıtlı hayvanların 
kullanılması hedeflenmektedir. Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların soy 
kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının elektronik ortamda izlenmesini ifade eder. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

5 Kayıt altına alınan yeni bitki çeşidi sayısı (Adet) 1.275 1.275 1.300 

Yüksek verimli ve kaliteli yeni bitki çeşitlerinin kayıt altına alınarak üretime kazandırılması 
hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol ve incelemeleri yapılıp, kayıt altına alınarak ticaretine 
izin verilen yeni bitki çeşit sayısını ifade eder. 

6 
Sertifikalı fidan, fide ile yeni tesis edilen alan 
(Dekar) 

140.000 165.000 176.000 

Ülkemiz meyve üretimini pazar istekleri doğrultusunda artırmak, modern meyve bahçeleri tesis 
etmek hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart 
fidan ile tesis edilen alanı ifade eder. 

7 Kültür ırkı hayvan oranı (%) 42 43 44 

Büyükbaş hayvan varlığı içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan başına verim ve 
performans değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde 
kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. 

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

27,5 28,0 30,0 

Çiftçiye, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırılarak toprakların verimliliğini 
sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. 
Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazi miktarına oranını ifade 
eder. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Tarımsal üretimde verim ve 
kaliteyi artırma 

2.176.762.000 0 2.176.762.000 

2 Araştırma ve geliştirme 33.500.000 25.102.000 58.602.000 

GENEL TOPLAM 2.210.262.000 25.102.000 2.235.364.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 2. 

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

FAALİYET ADI Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırma 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.31.00 BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hayvancılıkta üretimin artırılabilmesinde en önemli kriterlerden biri, birim hayvan başına kalite 
ve verimin yükseltilmesidir. Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında sığır, koyun-keçi, kanatlı, 
arı ve ipekböcekçiliğinde damızlıkların seçimi, ıslahı ve üreticilerin kullanımına sunmaya dönük  
çalışmalar sürdürülmektedir. Hayvancılık işletmelerinin verim ve kalite bakımından optimum 
işletme büyüklüklerine ulaştırılması hedeflenmektedir. 
Tarımsal üretimin temel girdilerinden olan gübrenin bilinçsiz olarak kullanılması halinde, 
beklenen verim ve kalitede ürün elde edilmediği gibi ekonomik kayıplar ile çevre kirlenmesine 
neden olmaktadır. Tekniğine uygun gübre kullanmanın en başta gelen yolu ise toprak analizine 
dayalı gübre kullanımıdır. Toprak analizi ile uygun gübrenin belirlenen miktarda ve zamanında 
verilmesi ile beklenen verim artışının yanı sıra toprak ve su kaynaklarımızın kirlenmesinin önüne 
geçilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği amaçlanmıştır. Bu kapsamda çiftçilerin toprak analizi 
yaptırmaları teşvik edilecektir. 
Bitkisel üretimde çeşidin kayıt altına alınması için yetkili resmi kuruluş tarafından kurulan FYD 
(Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk) denemeleri ile çeşidin diğer kayıtlı çeşitlerden farklılığı, 
yeknesaklığı (çeşide ait tüm tohumlukların aynı özelliğe sahip olması) ve çeşidin özelliklerinin 
durulmuşluğu (yıldan yıla herhangi bir değişim göstermemesi) belirlenmektedir. Bu sayede, 
üretim ve ülke potansiyelinin önceden belirlenerek uzun vade planlamalarının yapılması ve 
üretim dengesinin artırılması sonucunda tarım sektörünün ve ülke ekonomisinin güçlenmesi 
hedefi gerçekleştirilmektedir. 
Sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile bağ ve bahçe alanlarının kurulması, standartlara 
ve pazar taleplerine uygun kaliteli ürün yetiştirilmesi, bağ/bahçe tesisi yapılan arazilerin verimli 
bir şekilde kullanılması ve geçerli teknolojik yöntemlerin kullanımının sağlanması, böylece tesis 
ve üretim maliyetini düşürerek üretici gelirini, dolayısıyla  üretici ve tüketicinin refahını artırmak 
amacıyla yürütülmektedir. Tarımsal desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile 
kamunun mali yükünün karşılaştırımasına imkan verecek bir izleme ve değerlendirme sisteminin 
kurulması ve tarımsal desteklerin etkinliğinin düzenli ölçülmesi amacıyla sertifikalı fidan/çilek 
fidesi ve standart fidan ile tesis edilen alanlarda yerinde kontrol ve izleme ile desteklerin etkinliği 
de değerlendirilmektedir. 
Faaliyetin maliyet unsurlarını destekleme ödemeleri, damızlık hayvan alımı, bakım ve beslenmesi, 
FYD denemelerinin kurulması ve FYD denemelerini kuran kuruluşun eksikliklerinin giderilmesi için 
tarımsal alet ve cihaz vs. alımları ile Tohum Veri Yönetim Sistemi (TVYS) veritabanının  
geliştirilmesi için yapılan hizmet alımları, iş makinası alımı, akaryakıt alımı, laboratuvar alet-
ekipmanı, akaryakıt, araç bakımı ve kiralaması ile bilişim, yolluk, eğitim, onarım ve genel idari 
giderleri kapsamaktadır. 
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FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

TARIMSAL ÜRETİMDE 
VERİM VE KALİTEYİ 

ARTIRMA 
 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 2.174.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 2.750.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.176.762.000,00 
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.176.762.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

PERFORMANS HEDEFİ – 2 
 

PERFORMANS 
HEDEFİ 2. 

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

FAALİYET ADI Araştırma ve geliştirme 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Üretim ve kaliteyi artırmak için yüksek verimli ve istenilen kalitede çeşit  ve yetiştiricilikte 
kullanılan teknoloji ve yöntemleri geliştirmek gerekmektedir. Hedeflenen yüksek verim ve 
kaliteyi elde edebilmek için araştırma çalışmaları yapılarak elde edilen sonuçların uygulamaya 
aktarılmasıyla üretim artacak ve daha kaliteli ürünler elde edilecek, üretim sürecindeki kayıplar 
azaltılacaktır.  
Doğada mevcut balık ve diğer su ürünlerinin genetik kaynakları belirlenecek, gen 
karakterizasyonları çıkarılarak, gen muhafazası şeklinde saklanacak ve böylece ülke genetik 
kaynaklarımızın kayıt altına alınması ve ülke kaynağı olarak tescil edilmeleri sağlanacaktır. İç ve 
dış pazarın talep ettiği yeni tür ve çeşitler ile modern teknolojiler sektöre kazandırılacak ve 
yaygınlaştırılacaktır.  
Hayvancılığın çeşitli dallarında ülke ihtiyaçlarını karşılamada öncelikleri belirlemek, üretimi 
artırmak ve kaliteyi iyileştirmek için, yeni metot ve teknolojiler ve ekolojilere uygun yetiştirme 
sistemleri geliştirmek, alternatif yem kaynaklarını ortaya çıkarmak, bakım ve besleme şartlarını 
iyileştirmek ve geliştirmek, uluslar arası rekabet gücünü artırmak amacıyla araştırmalar yapmak, 
yüksek verimli ve kaliteli damızlıkların kullanılması amaçlanmaktadır. 
Ana maliyet unsurları, damızlık hayvan alımı, bakım ve beslenmesi, gerçekleştirilecek araştırma 
programı sayısı ve kurulacak deneme sayıları, laboratuvar alet-ekipman, araç, akaryakıt, bakım ve 
kiralama, bilişim ve genel idari giderlerdir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 33.500.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 33.500.000,00 
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 Döner Sermaye 17.524.000,00 

Diğer Yurt İçi 2.316.000,00 

Yurt Dışı  5.262.000,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 25.102.000,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 58.602.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 1.  
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 3. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.  

PERFORMANS HEDEFİ 3. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.  

Değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim, ticaret ve pazarlama 
politikalarıyla tarımsal üretimi yönlendirerek yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak ve tarım 
ürünleri ihracatını artırmak hedeflenmektedir. Tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının 
olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve sanayinin ihtiyacı olan hammadde arzının kesintisiz 
sağlanması, yıl boyunca arz-talep dengesinin ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla 
piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, düzenleyici niteliği olan kurum ve kuruluşların 
idari ve teknik kapasiteleri güçlendirilecektir. Piyasada istikrarı sağlayarak ürünlerin tüketicilere 
makul fiyatlarla ulaştırılması, kaliteli protein kaynağı olan et, süt ve yumurtanın piyasaya arzında 
sürekliliğinin garanti edilmesi, su ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve hayvansal üretimin insan 
sağlığı ve ekolojik dengeyi gözetecek koruyucu yöntemlerle yapılmasının yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. İşletmelerin büyüklüğünün üretilen ürünün kalitesi ve gıda güvenliği açısından 
doğru bir ilişki içerisinde olması, bu konuda yapılacak olan çalışmaların önemini artırmaktadır. 
Tarımsal üretimde riskleri yönetilebilir kılmak ve devletin bu risklerin neden olduğu zararları 
karşılamadaki yükünü azaltmak hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar) 63 63 64 

Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir. Ortalama işletme 
büyüklüğü değeri, toplulaştırma uygulamaları ile işletme büyüklüğünün artmasına yönelik diğer 
tedbirlerin etkinliğini göstermektedir. 

2 Kırmızı et üretim miktarı (Ton) 996.125 1.040.000 1.100.000 

Arz açığı olan kırmızı ette üretim miktarının artırılması, dışa bağımlılığın azaltılarak arz 
güvenliliğinin sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.  Bu kapsamda 
yıllık üretilen kırmızı et miktarını ifade eder. 

3 Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet) 891.876 1.100.000 1.300.000 

Tarımda risklerin yönetilebilirliğini sağlamak ve üretici zararlarını asgariye indirmek için tarım 
sigortası uygulamalarının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan tarım sigortası 
poliçe sayısını ifade eder. 

4 Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Kişi) 215.449 240.000 220.000 

Sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılarak arz talep dengesinin sağlanması ve tarıma dayalı 
sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli 
bitkisel üretim yapan üretici sayısını ifade eder. 2014 yılı üretim sezonunda aspir, soya fasulyesi 
ve kanola üretimini sözleşmeli olarak gerçekleştiren üreticilere destek verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

5 Yağlı tohum üretim miktarı (Ton) 3.241.544 3.400.000 3.400.000 

Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını 
karşılamak ve ithalatı azaltmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda desteklenen yağlık ayçiçeği, 
soya, kanola, aspir ve pamuk tohumu (çiğit) üretim miktarını ifade eder. 

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

250 250 250 

Balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin (denetim, kontrol, veri toplama) uzaktan algılama yoluyla 
izlenmesi amaçlanmaktadır. Orkinos avcılığı yapan tüm gemiler ile pilot olarak 15 m. üzeri bazı 
balıkçı gemilerinin faaliyetleri uzaktan algılama yoluyla izlenecektir. Sisteme dahil edilecek 
gemiler için kapasite arttırım çalışmaları devam etmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

7 Bal üretim miktarı (Ton) 94.694 94.000 95.000 

Bal üretim miktarının artırılarak üretici gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Ortalama mevsim 
koşulları göz önünde bulundurularak bal üretiminde artış sağlanması, kovan başına bal veriminin 
artırılması hedeflenmektedir. 

8 Küçükbaş hayvan sayısı (Baş) 38.509.795 39.000.000 39.500.000 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera 
mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğu  değerlendirildiğinden küçükbaş hayvan sayısının 
artırılması hedeflenmektedir. 

9 Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet) 4.250.000 3.500.000 3.500.000 

Balıklandırma çalışmaları ile bölge halkının gelir düzeyinin artırılması yönünden içsu kaynaklarımızın 
rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla rezervuarların özellikleri gözönünde bulundurularak 
balıklandırma yapılacaktır. Su kaynaklarına bırakılan yıllık yavru balık sayısını ifade eder. 

10 
Ulusal Süt Kayıt Sistemi kapsamında kayıtlı 
olan süt miktarı (Ton) 

7.600.000 8.400.000 8.800.000 

Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi ve süt 
arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir. 

11 Et/yem paritesi alt sınırı (Oran) 22 22 22 

1 kilogram karkas et bedeli ile alınan konsantre besi yemi miktarıdır. Yapılacak çalışmalarla et/yem 
paritesinin  22-25 aralığında kalmasını sağlayarak piyasada fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, kırmızı 
ette sürdürülebilir arz güvenliği hedeflenmektedir. 

12 Süt/yem paritesi alt sınırı (Oran) 1,2 1,2 1,2 

1 kilogram süt bedeli ile alınan konsantre süt yemi miktarıdır. Yapılacak çalışmalarla süt/yem 
paritesinin 1,2-1,5 aralığında kalmasını sağlayarak piyasada arz ve talep dengesinin korunması, 
hayvancılıkta sürdürülebilir arz güvenliliği hedeflenmektedir. 

13 Yaş Koza Üretim miktarı (Ton) 122 130 130 

Geçimini yaş koza üretiminden sağlayan ailelerin gelirini arttırmak suretiyle sürdürülebilir yaş koza 
üretiminin gerçekleştirilmesi, ipek üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. 

14 
Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici 
zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım 
oranı (%) 

100 100 100 

Doğal afetlerden % 40 ve üzeri zarar gören ve bu zararlarını tarım ve tarım dışı gelirleri ile 
karşılayamayan üreticilerin hasarlarının tespit edilerek karşılanması hedeflenmektedir.     

15 
Hibe desteği ile kurulan damızlık sığır işletmesi 
sayısı (Adet) 

48 50 50 

Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller ile Bayburt ve 
Gümüşhane illerinde et ve süt üretiminin artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması 
amacıyla yetiştiricilerin kurduğu modern damızlık sığır işletmelerine hibe desteği sağlanmasına dönük 
proje sayısını ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

PERFORMANS HEDEFİ – 3 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Tarımsal üretimde arz güvenliğinin 
sağlanması 

7.053.103.000 0 7.053.103.000 

GENEL TOPLAM 7.053.103.000 0 7.053.103.000 

 
 

PERFORMANS 
HEDEFİ 3. 

Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.  

FAALİYET ADI Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.31.00 BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.32.00 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.33.00 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Tarımsal üretimde arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan 
hammaddenin kesintisiz temin edilmesi amacıyla sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde arz açığı olan ve talebin ithalat yoluyla karşılandığı 
ürünlerin üretiminin geliştirilmesiyle döviz kaybının önlenmesi, rekabet gücünün artırılması, 
üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 
Sürekli hububat ekimi yapılan alanlarda yağlı tohumlu bitkilerin ekim nöbetine dahil edilmesi ile 
hem bu alanların bitki besin maddeleri ile zenginleştirilmesine, hem de bitkisel yağ ihtiyacımızın 
yurt içi üretimle karşılanmasına katkı sağlanacaktır.  
Yapılacak çalışmalarla et, süt, yapağı-tiftik, yumurta, bal ve yaş koza üretimini artırarak, 
hayvancılıkta bölgesel gelişmişlik farkının azaltılması ve  arz güvenliğinin sağlanarak temel besin 
kaynağı olan et ve sütün makul bir fiyatla tüketiciye ulaştırılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu 
kaliteli hayvansal hammaddelerin temin edilmesi hedeflenmektedir. 
Tarım sigortaları uygulamaları kapsamında yer almayan doğal afetler nedeni ile meydana gelen 
üretici zararlarını karşılama yoluyla mağdur olan çiftçilerin tekrar üretici durumuna geçmeleri 
amaçlanmaktadır. Tarım sigortaları uygulamalarının amacı üreticilerin sigorta kapsamına alınan 
riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi ve bu çerçevede sigorta primlerinin belirli 
bir kısmının devlet tarafından karşılanarak, risklerin sigortacılık kurallarına uygun yönetilmesi, 
tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve risklerden doğabilecek belirsiz kamu bütçe 
yükünün azaltılmasıdır. Bunun yanında tabii afet meydana geldikten sonra oluşturulan hasar 
tespit komisyonları tarafından tarımsal varlıkları üzerinden zarar oranları % 40 ve üzerinde olan, 
diğer gelirleri ile bu zararlarını karşılayamadıkları ve kredi kullanamayacak durumda oldukları 
tespit edilen çiftçilere yardım yapılmaktadır. 
Ülkemizde giderek artan nüfus ve buna paralel olarak ortaya çıkan protein açığını kapatmak ve 
avcılık amacıyla meydana gelen tahribatın önlenmesi için ülkemizdeki göl ve göletlerde balık 
stoklarını güçlendirerek mevcut üretimi artırmak hedeflenmektedir. Su ürünleri üretiminin 
geliştirilmesi  ve yaygınlaştırılması ile su ürünleri arzında istikrar sağlanarak gıda güvenliğine katkı 
sağlanmış olacaktır. İç su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir fayda sağlanması için 
balıklandırma çalışmaları balık popülasyonunun artırılması  su ürünleri üretiminin geliştirilmesi 
yönünden önem arzetmektedir. Kaçak avcılığın önlenmesi ve balıkçılığa yönelik istatistiki 
bilgilerin toplanması amacıyla 250 adet balıkçı gemisi uzaktan algılama yöntemiyle izlenecektir. 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ortalama 
işletme büyüklüğünün artması, ortalama işletme büyüklüklerinin tespitinin coğrafi bilgi 
sistemlerine dayalı olarak yapılması hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 3. 

Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.  

FAALİYET ADI Tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması 

Faaliyetin maliyet unsurlarını; hammadde alımı, kimyasal madde alımı, laboratuvar cihaz ve 
gereçleri, makine teçhizat alımları, enerji giderleri, bakım ve onarım giderleri, müşavirlik 
giderleri, araç kiralama, toplantı, eğitim ve inceleme giderleri, işletmelerin yetiştiricilik 
taleplerinin değerlendirilmesi, yolluk giderleri, indirimli faiz desteği, hibe desteği, prim ödemeleri 
vb. desteklemeler, okul sütü projesi giderleri, tarımsal üretim proje giderleri, demonstrasyonlar, 
tabii afet nedeniyle hasar tespit giderleri, tabi afet ödemeleri, veri tabanı için yapılacak giderler 
ve hizmet alımları oluşturmaktadır.  

 
 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

TARIMSAL ÜRETİMDE ARZ 
GÜVENLİĞİNİN 
SAĞLANMASI 

01 Personel Giderleri 25.464.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.574.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 182.927.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 6.755.938.000,00 

06 Sermaye Giderleri 21.200.000,00 

07 Sermaye Transferleri 63.000.000,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 7.053.103.000,00 

B
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.053.103.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 2. 
Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda 
güvenilirliğini sağlamak. 

STRATEJİK HEDEF 4. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

PERFORMANS HEDEFİ 4. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

Gıda güvenilirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalarda tüm taraflarla işbirliği yapılarak 
güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir. Bu 
nedenle; “çiftlikten sofraya” anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin 
sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda arzının temini, tüketici menfaatinin ve toplum 
sağlığının en üst seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi Bakanlığımızın 
temel yaklaşımıdır. Gıda ve yem maddelerinin hasadından tüketimine kadar ortaya çıkacak 
sorunların çözülmesi, işleme, muhafaza, metot ve teknolojilerinin geliştirilmesi, kalite kriterleri ve 
analiz yöntemlerinin belirlenmesi konularında araştırmalar yapılacaktır. 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 Geliştirilen ürün / metot / teknoloji sayısı (Adet) 4 6 5 

Günümüzde yeni teknolojilerle üretilen gıdalar, yeni ve farklı riskler oluşturmaktadır. Bu durum 
daha hızlı, daha güvenilir gıda ve yem analiz metotlarının geliştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 
Yeni üretim teknolojileri ile hızlı ve güvenilir yeni analiz metotlarının geliştirilmesi güvenilir gıda 
üretimini kolaylaştıracak, ülkemizin bu alandaki güvenilirliğini sağlayacak, gıda ve yem ihracatını 
artıracaktır. Ayrıca yeni teknolojiler kullanılarak katmadeğeri yüksek, güvenilir yeni gıda ve yem 
ürünlerinin üretilmesi de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. 

2 Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) 511.203 500.000 450.000 

Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğini sağlamak 
amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık 
denetim programları, şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim 
ve tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli 4.969 
Kontrol Görevlisi ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir. 

3 Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet) 14.576 18.000 16.000 

Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üretim işletmeleri, kendi yemini 
üreten çiftlikler, yem tedarikçileri ile yem depolama ve satış yerleri yıllık hazırlanan kontrol planı 
dahilinde, teknik ve hijyen şartları ve mevzuatta belirtilen diğer hususlar bakımından kontrol 
edilir. 2014 yılı Eylül ayı sonu itibari ile 787 adet yem üretim işletmesi, 12.255 adet yem 
depolama ve satış yerinin yılda en az bir kez ve kendi yemini üreten çiftliklerin denetimleri de 
dahil edilerek kontrol sayısı belirlenmiştir. 

4 
Planlanan yem numunelerinin gerçekleşme oranı 
(%) 

113 100 100 

Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya konulan 
Yıllık Yem Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleştirilen numune 
sayısının hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır. 2014 yılı için 6.551 adet yem numunesi alımı 
planlanmış olup Eylül ayı sonu itibariyle 5.327 adet yem numunesi alınmıştır. 

5 
Planlanan gıda numunelerinin gerçekleşme oranı 
(%) 

93 92 90 

Gıda resmi kontrolleri kapsamında, yıllık numune alım planları ile uygun sıklıkta ve gıda 
maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin 
alınması planlanmaktadır. Gıda Kontrol Planı kapsamında, planlanan numunelerin gerçekleşme 
oranı kontrollerin planlanan doğrultuda yürütülüp yürütülmediğini göstermektedir. 2014 yılı için 
30.166 adet gıda numunesi alımı planlanmış olup Mart ayı sonu itibarıyle 6.373 adet gıda 
numunesi alınmıştır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

6 Akredite olan laboratuvar sayısı (Adet) 29 33 34 

Laboratuvar akreditasyonu, bir laboratuvarın yaptığı belli test /analiz ve/veya kalibrasyonların 
laboratuvar tarafından belirtilen güvenilirlikte (belirsizlikte) yaptığının bağımsız yetkili kuruluşlar 
tarafından onaylanması işlemidir. Laboratuvarların akreditasyon kurumlarınca akreditasyonunu 
sağlamak ve akredite laboratuvar sayısını artırmak, analiz kalitesinin ve laboratuvar işleyişinin 
geliştiğini göstermektedir. Uluslararası standartlara göre akredite olan Bakanlık laboratuvarlarının 
sayısını ifade eder. 

7 Akredite olan analiz sayısı (Adet) 1.751 1.800 1.825 

Uluslararası standartlara uygun ve akredite olan analiz sayısıdır. TÜRKAK tarafından yapılan 
akreditasyonlar, analizlerin doğruluğunun uluslararası kabul edilebilirliğini sağlamak ve uluslararası 
geçerliliği ve güvenilirliği açısından önemlidir. Gıda güvenilirliği yönünden yapılan analizlerin 
sonuçlarının geçerliliği, yapılan tüm kontrollerin sonucunda doğru karar alma ve uygulamada etkili 
olacaktır. Resmi kontrollerde alınan numunelerin analizi sonucunda insan sağlığına aykırı olup 
olmadığına karar verilecek, böylelikle tüketicilerin güvenilir gıda tüketmeleri sağlanacaktır. 

8 Eğitilen kontrol görevlisi sayısı (Kişi) 346 250 300 

Yem kontrollerinde görevli olup eğitilen personel sayısıdır. Hizmet içi eğitim planlanırken İl 
Müdürlüklerinden ve İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden en az bir personel olmak üzere 
katılımcı sayısı belirlenmektedir. 

9 
174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların 
sonuçlandırılma oranı (%) 

97 98 98 

Tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilmesi ve 
taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan 174 Alo Gıda 
Hattına yapılan başvurulardan sonuçlandırılanların toplam başvuru sayısına oranı hattın işleyişindeki 
etkinliğin ölçülmesini sağlayacaktır. 

10 
Risk değerlendirme sonrasında oluşturulan 
bilimsel görüş sayısı (Adet) 

- 6 6 

Bilimsel görüş, kimyasal risk değerlendirme, mikrobiyolojik risk değerlendirme, beslenmeye 
ilişkin risk değerlendirme, güvenilirlik değerlendirmesi gibi konuları içeren ayrıntılı bilimsel 
dokümanı ifade etmektedir. Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
konularda risk değerlendirmesi yapmak üzere kurulan bilimsel komite ve komisyonlar tarafından 
oluşturulmuş bilimsel görüş sayısıdır. Oluşturulan görüşler tavsiye niteliğindedir ve gerektiğinde 
kullanılmak üzere, risk yönetimini gerçekleştiren birimlere iletilir. 

11 
Eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam 
kontrol görevlisi sayısına oranı (%) 

61 40 40 

Gıda kontrollerinde görev alan kontrol görevlilerinden yıl içerisinde eğitim alanların sayısının, 
gıda kontrollerinde görev alan tüm kontrol görevlilerinin sayısına oranını ifade eder. Kontrol 
personelinin aldığı eğitimlerle yaptığı kontrol görevinin mevzuatı ve tekniği hakkında bilgi ve 
becerilerini geliştirmesi, standardize olmuş bir kontrol faaliyeti gerçekleştirmesi 
hedeflenmektedir. Mayıs 2014 itibariyle toplam 4963 kontrol görevlisi ile kontrol hizmetleri 
yürütülmektedir. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Gıda ve yem kontrol hizmetleri 30.100.000 0 30.100.000 

2 Gıda ve yem araştırmaları 7.000.000 0 7.000.000 

GENEL TOPLAM 37.100.000 0 37.100.000 
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PERFORMANS HEDEFİ 
4. 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

FAALİYET ADI Gıda ve yem kontrol hizmetleri 

SORUMLU HARCAMA 
BİRİMİ VEYA 

BİRİMLERİ  

30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 

İnsan sağlığının azami ölçüde korunması için gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak 
etkileyen konularda hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve çevrenin korunmasını da dikkate alarak 
bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi yapmak üzere, konularına göre 
komite ve komisyonların kurulması hedeflenmektedir. Bu bilimsel komite ve komisyonlar, bağımsız ve 
bilimsel temellere dayanan tavsiye niteliğinde görüşler oluşturacak ve bu görüşler de risk 
yöneticilerinin kararlarına dayanak olacaktır. 
Gıda ve yem denetim, kontrol, rehberlik ve laboratuvar hizmetleri ile ülke genelinde üretilen veya 
ithalat kapsamında ülkeye giren her türlü işlenmiş, işlenmemiş gıdaların veya gıda ile temas eden 
madde ve malzemelerin güvenilir bir şekilde piyasaya arzını sağlayarak halk sağlığının korunması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda resmi kontroller esnasında alınan numunelerde gıda güvenilirliği 
açışından risk ve kalite analizleri yapılmaktadır. Söz konusu numuneleri analiz edildiği laboratuvarlar 
ile analizlerin akreditasyonu resmi kontrollerin güvenilirliği için önem arz etmektedir. Gıda 
güvenilirliğini  sağlamak için üretimden piyasaya arza kadar denetim, kontrol ve izleme faaliyetlerinde 
bulunmak, ürün numunesi almak, ürünlerinin hijyenik şartlarda işlenmesini ve piyasaya arzını 
sağlamak, gıda işletmelerinin resmi kontrolünü yapmak amaçlanmaktadır.  
Bu faaliyet kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin maliyet unsurlarını yurtdışı eğitim giderleri, hizmet 
binası yapımı bakım ve onarımı , Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) hizmet alım bedeli, numune 
alımında kullanılan araç gereçler ile numune taşıtı alım ve kiralama bedeli, laboratuvar cihaz araç ve 
gereçleri, kimyasal sarf malzemesi alımları ve personelin seyyar görev ile yurtiçi geçici görev yollukları 
oluşturmaktadır. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

GIDA VE YEM 
KONTROL HİZMETLERİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 30.100.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 30.100.000,00 

B
ü

tç
e

 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak
 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 30.100.000,00 

 
 
 
 
 



49 

PERFORMANS HEDEFİ – 4 
 

PERFORMANS 
HEDEFİ 4. 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak. 

FAALİYET ADI Gıda ve yem araştırmaları 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Güvenilir gıdanın üretilmesi ve yine güvenilir olarak tüketime sunulmasını sağlamak için 
ülkemizde gıda ve yem alanında araştırma yapan kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör ile 
projeler yürütülmektedir. İnsan sağlığını riske sokmayacak şekilde yeterli ve dengeli beslenmeyi 
sağlamak için gıda güvenilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu faaliyet kapsamında, 
gıda ve yem maddelerinin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği aşamalarda, insan sağlığı için 
oluşabilecek riskler belirlenerek bunlar çözümlenecek, üretim teknikleri, yeni ürünler ve analiz 
yöntemleri geliştirilecektir.  Gıda ve yem konularında yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile insanların 
gıda kaynaklı sağlık riskleri minimum düzeye inecektir. Uluslararası kabul görmüş analiz 
yöntemlerinin belirlenip modifikasyonuyla gıda ve yem maddelerinin analiz etkinliği artırılacaktır.  
Bu faaliyet kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin maliyet unsurlarını;  laboratuvar cihaz, araç ve 
gereçleri ile sarf malzemeleri alımları, makina teçhizat alımları, kimyasal madde ve hammadde 
alımları, gıda ürünleri ve içecek alımları,  yakacak, akaryakıt ve yağ ile elektrik alımları, personelin 
görev yollukları oluşturmaktadır. Yapılacak faaliyetler çerçevesinde proje yürütme giderleri 
piyasa fiyatları öngörülerek hesaplanmıştır. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

GIDA VE YEM 
ARAŞTIRMALARI 

01 Personel Giderleri 0,00 
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 
04 Faiz Giderleri 0,00 
05 Cari Transferler 0,00 
06 Sermaye Giderleri 7.000.000,00 
07 Sermaye Transferleri 0,00 
08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 7.000.000,00 

B
ü

tç
e 
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ış

ı 
K
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n

ak
 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 7.000.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 2.  
Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda 
güvenilirliğini sağlamak. 

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

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

Gıda güvenilirliğinin temini için, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, 
pazarlanması ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın görev ve sorumluluk 
alanındadır. Hammaddenin elde edildiği ilk aşamada iyi tarım uygulamaları, ürün işleme ve ikincil 
üretim aşamalarında ise iyi üretim uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, tehlike analizleri ve 
kritik kontrol noktaları gibi gıda güvenilirliği ve kalitesi için uygun yöntem ve yaklaşımlar 
uygulanmaktadır. Böylece gıda maddelerinin, üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün 
aşamalarında güvenilir olması sağlanmaktadır. 
Gıda ve yem işletmelerinin güvenilir ürün üretebilmeleri, rekabet gücünü artırmaları, kaliteli ve 
sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamak için işletmelerin teknik ve fiziki altyapıları 
güçlendirilerek ulusal ve uluslar arası standartlara uyumları sağlanacaktır. Sektör ile birlikte iyi 
uygulama kılavuzları hazırlanarak işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlarını geliştirmeleri 
hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Yayımlanan iyi uygulama kılavuzları sayısı 
(Adet) 

1 3 3 

Gıda ve yem güvenilirliği konularında yayımlanan iyi uygulama kılavuzları sayısıdır. Üretim ve 
perakende faaliyeti gösteren işletmelere rehber niteliğinde olup ve uygulanması gönüllülük 
esasına dayanan dokümanlar ilgili sektör temsilcileri tarafından basımı gerçekleştirildikten sonra 
işletmelere dağıtılacaktır. Sektör bazında hazırlanan kılavuzlar işletmelerde gıda güvenilirliğinin 
sağlanmasında yol gösterici olacaktır. 

2 
STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı 
(Adet) 

27 6 6 

Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilecek olan eğitim sayısıdır. Söz konusu eğitimler gıda ve yem güvenilirliği konusunda 
farkındalığı artıracaktır. Mevzuat değişiklikleri sonrasında gıda işletmeleri için verilen ek geçiş 
süreleri sona erdiğinden eğitim planlaması güncellenmiştir. 

3 Onaylı gıda işletmesi sayısı (Adet) 3.490 5.156 11.000 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hayvansal 
ürünleri işleyen gıda işletmeleri onaya tabi olup, bu kapsamda ilgili mevzuat hükümlerine göre 
onay alan işletme sayısını ifade eder. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 
Yönetmelik kapsamında onaya tabi gıda işletmelerinin, 5996 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine 
uygunluğu ve mevzuatta belirtilen hijyen gerekliliklerini sağlayarak onay alması 
hedeflenmektedir. 

 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Gıda ve yem işletmelerinde standardizasyon 19.818.000 0 19.818.000 

GENEL TOPLAM 19.818.000 0 19.818.000 

 



51 

PERFORMANS HEDEFİ – 5 
 

PERFORMANS 
HEDEFİ  5. 

Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara 
uyumunu sağlamak. 

FAALİYET ADI Gıda ve yem işletmelerinde standardizasyon 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İnsan sağlığını riske sokmayacak şekilde yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için gıda 
güvenilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu faaliyet kapsamında gıda ve yem işletmelerinin 
güvenilir ürün üretebilmeleri, rekabet gücünü artırmaları, kaliteli ve sürdürülebilir üretim 
yapmalarını sağlamak için işletmelerin teknik ve fiziki altyapıları güçlendirilerek ulusal ve uluslar 
arası standartlara uyumları sağlanacaktır.  
İşletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlarını geliştirmeleri için sektör ile birlikte iyi uygulama 
kılavuzları hazırlanarak yayımlanacaktır. Üretim ve perakende faaliyeti gösteren işletmelere 
rehber niteliğinde olup uygulanması gönüllülük esasına dayanan bu dokümanlar ilgili sektör 
temsilcileri tarafından basımı gerçekleştirildikten sonra işletmelere dağıtılacaktır. 
Bu faaliyet kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin maliyet unsurlarını eğitim, laboratuvar analizleri 
için sarf malzemesi alımları, bilgisayar program yazılımı alımı, basılı yayın alımları ve personelin 
görev yollukları oluşturmaktadır. 

 
 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

GIDA VE YEM 
İŞLETMELERİNDE 

STANDARDİZASYON 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.818.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 19.818.000,00 
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ı 
K

ay
n

ak
   

   
 

Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 19.818.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 2.  
Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda 
güvenilirliğini sağlamak. 

STRATEJİK HEDEF 6. Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. 

PERFORMANS HEDEFİ 6. Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. 

Güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm 
kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir. Güvenilir gıda üretmek ve tüketiciye güvenilir 
gıdaları ulaştırmak kadar, tüketicilerin de gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini 
bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri amaçlanmaktadır. 
Gıda ve yem güvenilirliği konusunda tüketicilerin doğru bilgilere erişimi sağlanacaktır. Tüketici 
bilinci ve duyarlılığı artırılarak otokontrol uygulamaları etkinleştirilecektir. Çeşitli bilinçlendirme 
faaliyetleri (reklam, kamu spotu, broşür, afiş, toplantı vb.) yürütülecek, tüketicilerin her türlü 
ihbar, şikayet, eleştiri, öneri ve bilgi edinme talepleri karşılanacaktır. 

 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Güvenilir gıda konusunda yayımlanan kamu 
spotu sayısı (Adet) 

9 3 3 

Gıda ve yem güvenilirliği konularında tüketici ve üreticilerin bilincini artırmak amacırla hazırlanan 
ve yayımlanan kamu spotu sayısıdır. Hazırlanan ve yayımlanması sağlanan kamu spotları ile gıda 
güvenilirliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Kamu Spotları Yönergesi gereğince yayımlanabilecek kamu 
spotu sayısı normal hallerde 3 olarak belirlenmiştir. 

2 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet 
sayfasının ziyaretçi sayısı (Adet) 

598.386 300.000 400.000 

Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfası tarladan 
sofraya çiftlikten çatala gıda güvenilirliği anlayışıyla gıda ve yem güvenilirliği konularında 
tüketicilerin doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü internet sitesinin (www.tarim.gov.tr/gkgm) ziyaretçi sayısındaki artış tüketici 
bilinci ve duyarlılığındaki artışın göstergesidir. 

3 
Gıda güvenilirliği ve 174 Alo Gıda Hattı ile ilgili 
bilgi mesajı (SMS) gönderilmesi (Adet) 

- 100.000 100.000 

Gıda güvenilirliği hakkında farkındalığı arttırmak ve 174 Alo Gıda Hattının bilinilirliğini sağlamak 
amacıyla 2014 yılında cep telefonlarına bilgi mesajı (SMS) gönderilmesi uygulamasına 
başlanmıştır. Bu uygulama ile güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılık arttırılacaktır. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Güvenilir gıda bilincini artırma 2.900.000 0 2.900.000 

GENEL TOPLAM 2.900.000 0 2.900.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 6. 

Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak. 

FAALİYET ADI Güvenilir gıda bilincini artırma 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Gıda güvenilirliği konusunda tüketici ve üreticilerin bilincini artırmak ve otokontrol 
uygulamalarını etkinleştirmek amacıyla bu faaliyet yürütülmektedir. Tüketici bilincinin artırılması 
amacıyla güvenilir gıda kampanyası yürütülmektedir. Tüketicilerin her türlü ihbar, şikâyet, 
eleştiri, öneri ve bilgi edinme taleplerini Bakanlığımıza kolaylıkla ileterek taleplerine en kısa 
sürede cevap almaları için 174 Alo Gıda hattı faaliyetini sürdürmektedir.  
Gıda güvenilirliği hakkında farkındalığı arttırmak ve 174 Alo Gıda Hattının bilinilirliğini sağlamak 
amacıyla 2014 yılında cep telefonlarına bilgi mesajı (SMS) gönderilmesi uygulamasına 
başlanmıştır. Bu uygulama ile güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılık arttırılacaktır. 
Gıda güvenilirliği konusunda tüketici ve üreticilerin bilincini artırmak amacıyla kamu spotları 
hazırlanmakta ve yayımlanması sağlanmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 8/8/2012 
tarih ve 2012/45 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren Kamu Spotları Yönergesi 
gereğince "Spot başvurusu yapacak olan kurum ve kuruluşlar için, bir takvim yılı içinde zorunlu 
haller dışında en fazla 3 (üç) kamu spotu tavsiye kararı alınır." ifadesi ile yayımlanabilecek kamu 
spotu sayısı normal hallerde 3 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca, Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfası tarladan 
sofraya, çiftlikten çatala gıda güvenilirliği anlayışıyla gıda ve yem güvenilirliği konularında 
tüketicilerin doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.  
Ana maliyet unsurları; bilgilendirme sms hizmet alımı, reklâm, broşür, afiş vb. bilgilendirme 
dokümanları ile kamu spotu hazırlama maliyetleridir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

GÜVENİLİR GIDA 
BİLİNCİNİ ARTIRMA 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 2.900.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.900.000,00 

B
ü

tç
e 

 

D
ış

ı 
K

ay
n

ak
 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.900.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 3.  
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 
koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

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

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

Bitkisel üretimde kalite ve kantite kayıplarının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 
çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim tekniklerinin geliştirilerek uygulamaya aktarılmasıyla 
sürdürülebilir bir tarım sistemine sahip olunabilir. Bu amaçla zararlı organizmalar ile mücadelede 
çevre dostu olan biyolojik, fiziksel, mekanik ve kültürel mücadeleler başta olmak üzere biyoteknik 
yöntemler ve faydalılara en az zarar veren seçici pestisitlerin kullanılması şeklinde tarif edilen 
entegre mücadele uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.  
Bitki sağlığı uygulamalarında sektörün tüm paydaşlarının entegre mücadele prensiplerini 
benimsemesi ve etkin olarak kullanılması için, başta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik 
ve mekanik mücadele yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygın olarak kullanılması ile öncelikle 
epidemik hastalıkların kontrolü amaçlanmaktadır. Üretim aşamasında sertifikalı tohum, fidan ve 
fidede bitki sağlığı kontrollerinin yapılması, zirai mücadele ile de üretimde verim ve kalite artışını 
gerçekleştirmekte ve tarımsal ekonominin gelişimine katkı sağlamaktadır. Kültür bitkilerinde 
sorun olan hastalık ve zararlı etmenlerle mücadele ve bitki sağlığı konusunda ihtiyaç duyulan 
“Teknik Talimatların” hazırlanması ve uygulanması önem taşımaktadır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

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

50,70 45 47 

Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Entegre Mücadele Teknik Talimatı yayınlanmış olan 16 ürün 
grubunun (elma, patates, pamuk, kiraz, bağ, nohut, fındık, zeytin, buğday, narenciye, antepfıstığı, 
örtü altı, mısır, mercimek, şeftali ve kayısı) üretim alanı toplam 122 milyon dekar civarındadır. 

2 
Geliştirilen zirai mücadele teknik talimatı sayısı 
(Adet) 

2 7 12 

Kültür bitkilerinde sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele imkanlarının ortaya 
konularak bitkisel üretimde artış sağlanması için yeni teknik talimatlar oluşturulacak ve 
geliştirilecektir. Son dönemlerde, bitkisel üretimde sorun oluşturan zararlı etmenler için zirai 
mücadele teknik talimatı hazırlanması ihtiyacına yönelik talepler azalmıştır. 

3 
Biyolojik /biyoteknik mücadele yapılan alan 
(Dekar) 

635.187 540.000 550.000 

Biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının artışı ile zararlı organizmalarla mücadelede 
kullanılan pestisit miktarının azaltılması hedeflenmekte olup, sonuç olarak pestisit kalıntısı 
olmayan bitkisel üretim öngörülmektedir. Ülkemizde biyolojik ve biyoteknik mücadele 2014 
yılında Örtüaltı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) ve açık alanda (domates, turunçgil, elma, 
bağ zeytin,kayısı, nar) yürütülmektedir. 

4 Sertifikalı tohum üretim miktarı (Ton) 743.000 750.000 800.000 

Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalı tohum ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması 
hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden 
sertifikalandırılan tohum miktarını ifade eder. 

5 Belgelendirilen fidan/fide üretim miktarı (Adet) 114.000.000 115.000.000 116.000.000 

Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalı fidan/fide ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması 
ve bitkisel üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve 
kalite yönünden sertifikalı ve standart olarak belgelendirilen  fidan/fide miktarını ifade eder. 
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FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 6.000.000 0 6.000.000 

2 Bitki sağlığı araştırmaları 4.000.000 900.000 4.900.000 

GENEL TOPLAM 10.000.000 900.000 10.900.000 

 
 

PERFORMANS 
HEDEFİ 7. 

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

FAALİYET ADI Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 - İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.30.00 - GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve 
uygulamalarını arttırmak amacıyla zararlı organizmalar ile mücadelede çevre dostu olan biyolojik, 
fiziksel, mekanik ve kültürel mücadeleler başta olmak üzere biyoteknik yöntemler ve faydalılara 
en az zarar veren seçici pestisitlerin kullanılması yaygınlaştırılacaktır. Üretim aşamasında 
sertifikalı tohum, fide ve fidanda yapılan bitki sağlığı kontrolleri ile ürün yetiştirilecek alanlarda 
ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilmesi sağlanarak, hastalık ve zararlıların yeni 
alanlara bulaşması, ekolojik yapının zarar görmesi önlenmekte, zirai mücadele işlemlerinin 
gerekliliği azaltılıp maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, sertifikalı 
tohum, fidan ve fidede üretim aşamasında yapılan bitki sağlığı kontrollerini gerçekleştiren 
sertifikasyon kuruluşlarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi, uluslararası standartlara 
yükseltilerek akreditasyona kavuşturulması, bitki sağlığı laboratuvarlarının kurulması, 
geliştirilmesi, görevli teknik personelin mesleki bilgi ve deneyiminin arttırılması gerekmektedir.  
Bu faaliyetin maliyet unsurlarını akaryakıt alımı, taşıt kiralaması, müteahhitlik hizmetleri alımı, 
laboratuvar cihaz ve gereçleri, zirai gereçler ve kimyasal madde alımları, hizmetin yerine 
getirilmesi, eğitim ve yayım ile ilgili her türlü danışmanlık ve yazılım alımları ile yurtiçi ve yurt dışı 
yolluk giderleri oluşturmaktadır. 

 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİTKİ SAĞLIĞI 
HİZMETLERİNİN 

ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 6.000.000,00 

B
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e 
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ı 
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 6.000.000,00 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 7. 

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

FAALİYET ADI Bitki sağlığı araştırmaları 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kültür bitkilerinde sorun olan hastalık ve zararlı etmenlerle mücadele etmek amacıyla bitki sağlığı 
araştırmaları sonucu elde edilen veriler yardımıyla her yıl ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda 
Zirai Mücadele Teknik Talimatları hazırlanmaktadır. Bu talimatlar ülkemizdeki hastalık ve zararlı 
etmenlerin bitkilerde meydana getirdiği zararları ve verim kaybını engellemek ve bu etmenlerle 
mücadele etmek amacıyla hazırlanmaktadır. 2015 yılında sorun olan ve hazırlanmasına ihtiyaç 
duyulan konularda Zirai Mücadele Teknik Talimatları hazırlanacaktır. 
Bu kapsamda maliyet unsurlarını yolluk giderleri, bilgisayar, laboratuvar cihazı, laboratuvar 
gereci, kimyevi madde, zirai gereç, avadanlık, hammadde, akaryakıt ve yağ, yakacak, kereste ve 
kereste ürünleri alımları ile araç kiralama ve elektrik giderleri oluşturmaktadır. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİTKİ SAĞLIĞI 
ARAŞTIRMALARI 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 4.000.000,00 

B
ü

tç
e 
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ı 
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Döner Sermaye 600.000,00 

Diğer Yurt İçi 300.000,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 900.000,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.900.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 3.  
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 
koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

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

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

Bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha etkili uygulanması için her yıl 
uygulama alet ve cihazları ile bunların hedef dışı organizmalara verdiği zararı önleme amacıyla yeni 
metotların geliştirilmesi önem arz etmektedir.  
Etkin ve sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamaları için bitki koruma ürünlerinin ve uygulama 
ekipmanlarının uluslararası standartlara uygun üretimi, depolanması, spesifikasyonlarına uygun 
şekilde ruhsatlandırılması, satışının teknik ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması, 
ekipmanların periyodik bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılması son derece önemlidir.  
Bakanlığımız bitki koruma ürünleri ve uygulama ekipmanlarının denetim ve kontrollerini yapmak 
üzere gerekli kurumsal alt yapısını, insan kaynağını, yasal çerçeveyi, denetim teknikleri ve 
politikalarını geliştirerek sektörle işbirliği içerisinde uygulamayı hedeflemektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

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

42 50 50 

2013 sonu itibariyle piyasada bulunan 1.900 civarında ruhsatlı bitki koruma ürününün ruhsatına 
esas özelliklerinde sapma olup olmadığının tespiti ve bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas 
özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve denetimleri yapılacaktır. 

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

100 100 100 

Bitki koruma ürünlerinin üretim yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla üretim tesislerinde 
(işletme) Bakanlığımızca verilen işletme izinlerine uygun üretim yapılıp yapılmadığı kontrol 
edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle 79 adet işletme bulunmaktadır. 

3 
Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin 
toplam satış yeri sayısına oranı (%) 

100 100 100 

Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi ve 
toptancı) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle 
6.544  adet bayi ve toptancı bulunmaktadır. 

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

100 100 100 

Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının üretim yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla 
imalathanelerinde (işletme) Bakanlığımızca verilen ruhsatnamelere uygun üretim yapılıp 
yapılmadığı kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle 163 adet işletme bulunmaktadır. 

5 
Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları 
bayi sayısının toplam bayi sayısına oranı (%) 

100 100 100 

Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin 
(bayi) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle 4.723 
adet satış yeri bulunmaktadır. 

6 
Bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi ve uygulama 
ekipmanlarının testleriyle ilgili geliştirilen metot 
sayısı (Adet) 

1 1 1 

Bitki koruma ürünlerinin uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ve kalıntılarının belirlenmesine 
yönelik geliştirilen metot sayısıdır. 
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FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Bitki koruma ürünleri kontrol hizmetleri 700.000 0 700.000 

2 Bitki koruma ürünleri araştırmaları 9.091.000 0 9.091.000 

GENEL TOPLAM 9.791.000 0 9.791.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFİ 8. 

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

FAALİYET ADI Bitki koruma ürünleri kontrol hizmetleri 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin üretim izinlerinin verilmesi, 
ruhsatlandırılması ve kontrollerinin yapılarak bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış bulunan bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve 
makinelerinin üretim yerleri (işletmeler) ve satış yerleri (bayiler) denetlenecektir. Ruhsatlı bitki 
koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin piyasada aktif olarak bulunanlarından 
numune alınarak ruhsata esas özellikleri ile piyasaya arz edilip edilmediği analiz ve deneylerle 
kontrol edilecektir. Ayrıca 81 İl Müdürlüğünde görevli konuyla ilgili personelin eğitimden geçirilip 
bilgilendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu faaliyet kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin maliyet unsurlarını laboratuvar cihaz, araç ve 
gereçleri, kimyasal sarf malzemeleri alımları ve personelin yurtiçi geçici görev yollukları 
oluşturmaktadır. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİTKİ KORUMA 
ÜRÜNLERİ KONTROL 

HİZMETLERİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 700.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 700.000,00 

B
ü
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e 
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ı 
K

ay
n

ak
 

Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 700.000,00 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 8. 

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

FAALİYET ADI Bitki koruma ürünleri araştırmaları 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha etkili uygulanması için her 
yıl uygulama alet ve cihazları ile bunların hedef dışı organizmalara verdiği zararı önleme amacıyla 
yeni metotların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple söz konusu metotların hazırlığına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 2015 yılında önemli görülen konularda metot çalışması yapılması 
planlanmaktadır. 
Bu kapsamda maliyet unsurlarını yolluk giderleri, bilgisayar, laboratuvar cihazı, laboratuvar 
gereci, kimyevi madde, zirai gereç, avadanlık, hammadde alımları ile araç kiralama ve elektrik 
giderleri oluşturmaktadır. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİTKİ KORUMA 
ÜRÜNLERİ 

ARAŞTIRMALARI 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.091.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 9.091.000,00 

B
ü

tç
e 
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ış

ı 
K
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n
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 9.091.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 3.  
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi 
koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

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

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

Uluslararası ticarette bitki sağlığı yönünden güvenli sınır geçişlerinin yapılabilmesi, ticaretin 
geliştirilmesi noktasında bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek önem arz 
etmektedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaşımı ve uluslararası ticarete konu olması 
bitki hastalık ve zararlıların yayılması riskini artıran önemli bir faktördür. Bakanlığımız bitki ve 
bitkisel ürünlerde karantinaya tabi zararlı organizmalarla uluslararası standartlarda AB 
mevzuatıyla uyumlu ve ticari gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol ve denetim 
mekanizması sürdürmektedir. Bu amaçla ülke içinde bitkisel üretim materyallerinin üretilmesi, 
depolanması ve ticareti esnasında karantina hizmetlerine ait bütün çalışmalar bitki pasaportu 
sistemi kapsamında yapılmaktadır. 
Ülkemizdeki karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı metotlardan elde 
edilmesi muhtemel, farklı sonuçların önlenmesi ve uluslararası geçerliliği olan metotların 
kullanılmasına yönelik standardizasyonunun yapılması gerekmektedir. Böylece ülkemizde 
analizler sonucunda farklı neticelerin alınması önlenecek ve elde edilen sonuçların uluslararası 
geçerliliği olacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

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

7 8 9 

Bitkilerin yetiştirme döneminde bitki sağlığı açısından riskli karantinaya tabii 31 ayrı zararlı 
organizmayla ilgili sürvey talimatları hazırlanmıştır. Bu talimatlar doğrultusunda 2015 yılında 9 
adet zararlı organizma ile ilgili sürvey çalışmaları yapılacak, tespit edilen alanların sınırları 
çizilerek sürvey haritalarına işlenecek ve bu alanlarda zamanında gerekli tedbirler alınarak başka 
bölgelere bulaşması engellenecektir. 

2 
İhracatta karantina sorunlarından dolayı alınan 
bildirim sayısının ihracatı yapılan parti sayısına 
oranı (%) 

0.01 0.01 0.01 

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

3 
Validasyon ve standardizasyon yapılan metot 
sayısı (Adet) 

1 3 1 

Ülkemizdeki karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı metotlardan elde 
edilmesi muhtemel, farklı sonuçların önlenmesi ve uluslararası geçerliliği olan metotların 
kullanılmasına yönelik olarak her yıl bazı metotların standardizasyonunun yapılması 
gerekmektedir. Karantina teşhisi amacıyla kullanılan farklı metotların birleştirilmesi ve 
standardizasyonu amaçlanmaktadır. Yıllık validasyon ve standardizasyon yapılan metot sayısıdır. 

 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Bitkisel üretimde karantina hizmetleri 24.300.000 0 24.300.000 

2 Bitkisel üretimde karantina araştırmaları 1.600.000 0 1.600.000 

GENEL TOPLAM 25.900.000 0 25.900.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 9. 

Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek. 

FAALİYET ADI Bitkisel üretimde karantina hizmetleri 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bitkisel üretimde zararlı organizmaların yayılışının engellenmesi, yeni organizmaların tespiti, 
sınırlandırılması ve kontrolü amacıyla karantina tedbirlerinin etkinliğinin sağlanması için özel 
sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizmaların sürveyi yapılarak bitki sağlığı çalışmaları 
geliştirilecektir. Ticarete konu olan tarımsal ürünlerde kontrol ve karantina hizmetlerinin etkinliği 
ile başka ülkelerdeki bitki hastalık ve zararlılarının ülkemize bulaşması engellenecektir. Bu 
faaliyet için ana işler; ithalat ve ihracat kontrolleri, hastalık tespiti, sınırlandırması ve 
değerlendirmesi amacıyla kontroller ile kontrollerde görev alacak inspektörlerin yetiştirilmesi 
amacıyla yapılan eğitimlerdir.  
Bu faaliyet kapsamındaki ana maliyet unsurları; akaryakıt alımı, bakım ve onarım giderleri, taşıt 
kiralaması, müteahhitlik hizmetleri alımı, laboratuvar cihaz ve gereçleri ile zirai gereçler ve 
kimyasal madde alımları, eğitim ve yayım ile ilgili her türlü danışmanlık ve yazılım alımları, yurt içi 
ve yurt dışı yolluk giderleri, toplantı ve kontrol giderleridir.                           

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİTKİSEL ÜRETİMDE 
KARANTİNA 
HİZMETLERİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 10.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 14.300.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 24.300.000,00 

B
ü
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e 
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ı 
K
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 24.300.000,00 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 9. 

Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek. 

FAALİYET ADI Bitkisel üretimde karantina araştırmaları 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemizdeki karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı metotlardan elde 
edilmesi muhtemel, farklı sonuçların önlenmesi ve uluslararası geçerliliği olan metotların 
kullanılmasına yönelik olarak her yıl bazı metotların standardizasyonunun yapılması 
gerekmektedir. Böylece ülkemizde analizler sonucunda farklı neticelerin alınması önlenecek ve 
elde edilen sonuçların uluslararası geçerliliği olacaktır. 2015 yılında önemli görülen metotların 
standardize edilmesi planlanmaktadır.  
Maliyet unsurları laboratuvar cihazları, laboratuvar gereçleri, kimyevi madde alımları, elektrik ve 
yolluk giderleridir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİTKİSEL 
ÜRETİMDE 

KARANTİNA 
ARAŞTIRMALARI 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 1.600.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.600.000,00 

B
ü
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e 
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ı 
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 1.600.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 4.  
Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan 
refahını sağlamak. 

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

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

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirerek verimliliği artırmak, hayvan 
sağlığını korumak, hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz karakterdeki hastalıkları kontrol 
altına almak ve güvenilir hayvansal gıda üretimini sağlamak hedeflenmiştir. Bu çerçevede 
Bakanlığımızca 2023 yılına kadar "şap, sığır tüberkülozu, sığır-koyun ve keçi brusellası 
hastalıklarının ülkemizden yok edilerek, hayvan sağlığının güvence altına alınması, gıda güvenliği 
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel olan hastalıkların 
yok edilerek ülkemizin ihracat üssü haline getirilmesi" hedeflenmiştir. 
Hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ülkesel yada 
bölgesel eradikasyon programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlık, ıslah, istatistik ve 
destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla koyun 
ve keçi türü hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması büyük önem arzetmektedir. 
Bunun yanında hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir mücadelenin sağlanabilmesi 
hedefine yönelik olarak hastalıkların yaygınlıklarının belirlenmesi, teşhis metotlarının 
geliştirilmesi, hayvan aşıları, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün 
elde etme ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet) 418 500 700 

Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan sığır tüberkülozu ve sığır brusellası hastalıklarından 
ari işletmeleri kapsamaktadır. Sığır tüberkülozu ve sığır brusellası hastalıkları kontrol edilerek 
güvenilir süt ve süt ürünleri üretilmekte ve tüm halkımızı etkileyen güvenilir gıda arzı 
gerçekleştirilmektedir. 

2 
Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme 
oranı (%) 

270 100 100 

Hayvan hastalıkları ile mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için her türlü hastalığın erken 
teşhisi hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ülke ekonomisi için önemlidir. Her yıl tüm hayvan varlığını 
kapsayacak şekilde erken teşhis amacıyla sağlık tarama programı oluşturulmaktadır. 2013 yılında 
toplam 1.101.934.335 çiftlik hayvanı sağlık taramasından geçirilmiştir. 

3 
Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam 
küçükbaş hayvan sayısına oranı (%) 

85 85 90 

2013 yılında 17.123.137 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmış olup, ülkemizde yeni 
doğan kuzu ve oğlakların küpelenerek Koyun Keçi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınması 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

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

100 100 100 

2013 yılında 4.903.060 büyükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır. 2014 yılında yeni 
doğan büyükbaş hayvanların küpelenmesi ve Türk Veteriner Bilgi Sisiteminde (TÜRKVET) kayıt 
altına alınması  çalışmaları devam etmekte olup, 2015 yılı hedefi  yeni doğan büyükbaş hayvan 
varlığının kayıt altına alınmasıdır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

5 
Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme 
oranı (%) 

85 85 85 

Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli bir hastalık 
olması nedeniyle tüm üretici ve tüketiciler etkilenmektedir. Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, aşılama programına alınan büyükbaş 
hayvanların % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak hastalığın kontrol altına alınmasıdır. 2013 yılında 
toplam 14.345.022 şap aşılaması yapılmıştır. 

6 
Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada 
bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%) 

5 5 5 

Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmaları sağlanacaktır. 2013 
yılında piyasada toplam 1396 adet ruhsatlı ürün bulunmaktadır. 

7 
Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı 
(Adet) 

6 6 5 

Hayvanlarda hastalık oluşturan etkenlerin incelenmesi sonucunda, yayılım ve dağılımı tespiti 
edilen yıllık hastalık sayısını ifade eder. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini 
belirlemek, geliştirmek ve hastalıklarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla hastalıkların 
epidemiyolojisinin tespiti konularında araştırmalar yapılacaktır. 

8 Geliştirilen teşhis metodu sayısı (Adet) 3 3 4 

Hayvan hastalıklarının erken ve doğru teşhisini sağlamak amacıyla uygun teşhis metotları 
geliştirilecektir. Yıllık geliştirilen teşhis metodu sayısıdır. 

9 
Geliştirilen hayvan aşısı ve biyolojik madde 
sayısı (Adet)  

2 3 3 

Hayvan hastalıkları ile etkili mücadele amacıyla, moleküler analizleri sonucunda geliştirilen 
hayvan aşısı ve biyolojik maddelerin yıllık sayısını ifade eder. Hayvan hastalıklarına karşı 
kullanılan aşı, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün elde etme ve 
kontrol tekniklerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılacaktır. 

10 
Programlı kedi - köpek kuduz aşılaması 
gerçekleşme oranı (%) 

90 85 85 

Aşılama programına alınan kedi-köpeklerin % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak halk sağlığı için 
önemli bir tehdit olan kuduz hastalığının kontrol altına alınması hedeflenmektedir. 2013 yılında 
567.416 kedi-köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmıştır. 

11 
Programlı küçükbaş brusella aşılaması 
gerçekleşme oranı (%) 

85 85 85 

2012 yılından itibaren konjuktival aşılamaya geçilmiş olup, küçükbaş hayvanlarda 6 yıl süre ile 
aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir. 
Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan brusella hastalığının yok edilmesi 
için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacaktır. 2013 yılında 11.138.113 
küçükbaş hayvana brusella aşılaması yapılmıştır. 

12 
Programlı büyükbaş brusella aşılaması 
gerçekleşme oranı (%) 

47 85 85 

2012 yılından itibaren konjuktival aşılamaya geçilmiş olup büyükbaş hayvanlarda 10 yıl süre ile 
aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir. 
Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan brusella hastalığının yok edilmesi 
için büyükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacaktır. 2013 yılında 4.051.852 
büyükbaş hayvana brusella aşılaması yapılmıştır.    

 

 

 



65 

PERFORMANS HEDEFİ – 10 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

13 Veteriner Sınır Kontrol Noktası sayısı (Adet) 12 20 23 

2013 yılında kurulması için çalışmalara başlanan Veteriner Sınır Kontrol Noktaları dahil toplamda 
20 Veteriner Sınır Kontrol Noktasının 2014 yılı içerisinde faaliyete geçmesi hedeflenmiştir. 
Havalimanlarındaki yer tahsislerinin gerçekleştirilip inşaat aşaması tamamlanana kadar 
Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri Bakanlığımıza tahsisli veya ilgili 
Bakanlıklardan tahsis edilen geçici hizmet binalarında hizmet vereceklerdir. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Hayvan sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 

209.250.000 0 209.250.000 

2 Hayvan sağlığı araştırmaları 8.500.000 0 8.500.000 

GENEL TOPLAM 217.750.000 0 217.750.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 10. 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek. 

FAALİYET ADI Hayvan sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyet kapsamında personel eğitimi, bulaşıcı hastalıklara karşı programlı aşılama uygulamaları, 
sağlık taramaları, ari işletmeler oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla "Hayvan 
Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi","Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve 
Eradikasyonu Projesi" gibi ulusal, "Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi", 
"Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi", "Veteriner Hizmetleri Strateji 
Belgesinin Oluşturulması Projesi" gibi AB destekli projeler yürütülmektedir. 
Şarbon, kuduz, brusella gibi zoonoz hastalıklara karşı aşı uygulamaları sürdürülecektir. Zoonoz 
hastalıklara karşı eğitim çalışmaları yürütülerek toplumda farkındalık artırılacak, hayvan ve 
hayvansal ürünlerden insanlara geçen zoonoz hastalıklar önlenerek halk sağlığı korunacaktır. 
Tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınacak ve hareketlerinin 
izlenebilirliği sağlanacaktır.  
Faaliyetin maliyet unsurları belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı 
kapsamında şap, sığır-koyun-keçi brusellası, şarbon, kuduz, koyun-keçi çiçek, koyun-keçi vebası, 
mavidil gibi bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı aşılama faaliyetleri, tüm çiftlik hayvanlarını 
kapsayan sağlık taramaları, ari işletmeler oluşturma çalışmaları, küçükbaş-büyükbaş hayvanların 
kimliklendirilerek kayıt altına alınması, personel eğitimleri, laboratuvar altyapılarının 
iyileştirilmesi için gerekli olan mal, malzeme ve ekipmanların alınması, mamul mal alımları, 
menkul ve gayrimenkul sermaye üretim giderleri, onarım giderleri, piyasadan numune alınması, 
analize gönderilmesi, analiz edilmesi ve yolluk giderleridir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

HAYVAN SAĞLIĞI 
HİZMETLERİNİN 

ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 140.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 69.250.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 209.250.000,00 

B
ü
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 209.250.000,00 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 10. 

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek. 

FAALİYET ADI Hayvan sağlığı araştırmaları 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hayvan hastalıklarına karşı yapılan mücadelede; hastalıkların tanımlanması, biyolojileri, 
yaygınlıkları, en kısa zamanda ve en doğru yöntemle teşhis edilmeleri gibi konularda yapılacak 
araştırmalar önem arz etmektedir. Hayvan hastalıklarının halk sağlığı,  hayvan sağlığı çevre 
boyutları ve ülke ekonomisine etkileri gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
araştırma altyapılarının güçlendirilmesi, araştırmalardan çıkan sonuçların uygulamaya aktarılarak 
gelişen teknolojiye paralel tekniklerin geliştirilmesini amaçlayan projelerin hazırlanması 
önemlidir. Bu araştırmaların gerekçesi; halk sağlığı risklerinin en aza indirilmesi ve sağlıklı gıda 
tüketiminin sağlanması, ülke ekonomisine katkı, araştırma altyapı ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, 
hayvan hastalıklarının kontrol ve mücadele stratejilerinin oluşturulmasına katkı, teşhis 
metotlarının geliştirilmesi, aşı, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün 
elde etme ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesi olarak sıralanabilir.  
Araştırmalarda kullanılmak üzere, makine teçhizat ile laboratuvar alet ve cihazları alımları, proje 
yürütme giderleri, deneme hayvanı ve yem alımları, malzeme ve diğer sarf malzemeleri maliyet 
unsurlarıdır. Maliyetler, araştırma projelerinde belirtilen talepler doğrultusunda ve ortalama  
fiyat araştırması neticesinde elde edilen değerler esas alınarak belirlenmiştir. 

 

 

 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

HAYVAN SAĞLIĞI 
ARAŞTIRMALARI 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 8.500.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 8.500.000,00 
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 8.500.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 4.  
Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan 
refahını sağlamak. 

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

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

Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde, nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde uluslararası kabul 
gören hayvan refahı koşullarının tam olarak uygulanması hedeflenmektedir. Ayrıca deney, süs ve 
ev hayvanlarının da yaşam alanları uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir. Çiftlik 
hayvanlarının gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine ya da yaralanmalarına neden olacak koşulların 
önlenmesi için gerekli hükümler uygulanacaktır. Ülkemizde hayvan refahına uygun nakil araç 
sürücülerinin ve nakliyeye eşlik eden bakıcıların eğitimi ve sertifikalandırılması ile onay verilmiş 
nakil araçlarının elektronik veritabanına kaydı yapılacaktır 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Çalışma izni verilen deney hayvanı kuruluşu 
sayısı (Adet) 

90 90 100 

Hayvan sağlığı ve refahı açısından deney hayvanı ile çalışan kuruluşlara verilen çalışma izni 
sayısını ifade eder. Çalışma izni verilen kuruluşlar deney hayvanlarının refahı açısından gerekli 
altyapıya sahip olan kuruluşlardır. 2013 yılı sonuna kadar toplam 90 deney hayvanı üretici, 
kullanıcı veya tedarikçi kuruluşa izin verilmiştir. 

2 
Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim 
programının gerçekleşme oranı (%) 

100 90 90 

Hayvan refahı ile ilgili personel, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi hedeflenmektedir. Çiftlik 
hayvanlarının refahı ve nakillerinde hayvan refahı konusunda 2015 yılı içerisinde üretici, satıcı, 
nakil aracı sürücüsü ve hayvan nakline eşlik edecek hayvan bakıcılarının eğitilmesine devam 
edilecektir. İlgili belgelere sahip olmayan nakliyeci, sürücü ve bakıcıların hayvan nakli 
yapmalarına müsaade edilmeyecektir. 

3 Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet) 13 175 175 

Onay belgesi alan nakil aracının toplam sayısını ifade eder. 8 saati aşan uzun yolculuklardaki 
hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile yapılacaktır. Uzun yol 
nakil araçları için İl Müdürlükleri tarafından onay belgesi verilecektir. 31.12.2015 tarihinden 
sonra onay belgesi bulunmayan nakil araçlarının 8 saati aşan uzun yolculuklarda hayvan nakli 
yapmasına müsaade edilmeyecektir. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Hayvan refahı standardizasyonu 250.000 0 250.000 

GENEL TOPLAM 250.000 0 250.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 11. 

Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak. 

FAALİYET ADI Hayvan refahı standardizasyonu 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, nakil ve kesimiyle ilgili standartları belirlenecek ve 
uygulanacaktır. Hayvanların gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine yada yaralanmalarına neden 
olacak koşulların önlenmesi için gerekli hükümler belirlenecektir. Ürün ve hizmetlerinden 
yararlanılan çiftlik hayvanlarının türleri, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, 
etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldığı ve yetiştirildiği koşulların sağlanması 
için asgari standartlar tespit edilecektir. Nakiller esnasında hayvanların korunması ve çiftlik 
hayvanlarının refahı ile  ilgili yönetmelikler kapsamında Bakanlık personeli, celep, nakliyeciler, 
satıcı ve üreticilerin eğitiminin yapılarak ilgililerin farkındalığının arttrılması planlanmaktadır.  
Faaliyetin ana maliyet unsurları; yolluk ödemeleri, eğitim materyalleri, afiş, broşür, liflet, TV 
spotu hazırlanması gibi giderlerdir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

HAYVAN REFAHI 
STANDARDİZASYONU 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 250.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 250.000,00 
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 250.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 5.  
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma 
ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak. 

STRATEJİK HEDEF 12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

PERFORMANS HEDEFİ 12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
Çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda yaşam düzeyinin yükseltilmesi, modern sulama 
sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile tarımsal üretim miktarının ve kalitesinin artırılması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir 
kapasitenin oluşturulması, arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde 
toprakların korunması, doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi 
hedeflenmektedir. Bu amaçla arazi kullanım planları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri, 
Tarım Bilgi Sistemi’nin kurulması gerçekleştirilecektir. 
Arazi uygunluk sınıfları ve tarımsal potansiyeli yüksek alanlar belirlenerek koruma öncelikli 
uygulamalara altlık sağlayacak projeler gerçekleştirilecektir.  Toprak etütleri yapılarak, toprak sınıfları 
belirlenecektir. Uygulama alanlarına yönelik etüt çalışmaları, kadastro ve tarım parsellerinin tespiti ve 
değişikliklerin izlenmesi ile etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Az topraklı ve 
topraksız çiftçiler topraklandırılarak, yeter gelirli aile işletmeleri oluşturulacaktır.  
Arazi toplulaştırması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin  uygulanması ile arazi parçalılığı giderilerek 
işletmeler büyütülecek, işletme masrafları düşürülecek ve böylelikle bölgelerin ekonomik gelişimi 
sağlanacaktır. 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 
yapılan alan (Hektar) 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek şekilde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli 
parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en 
uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine arazi 
toplulaştırılması, arazi toplulaştırma ile birlikte uygulanan tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile 
toprak ıslahı gibi çalışmaların bütününe ise tarla içi geliştirme hizmetleri denilmektedir. Arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin uygulanması ile arazi parçalılığı giderilerek, sulama 
randımanı artırılacak ve işletme masrafları düşürülecektir. Yıllık olarak toplulaştırma ve tarla içi 
hizmetleri yapılan alanı ifade eder.   

2 Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar)  7.200 7.500 10.000 

Modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımı 
yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretimin yapılması sağlanacak ve üretim 
maliyetleri düşürülecek, toprak ve su kaynaklarımızın korunması sağlanacaktır. Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında desteklenen bireysel sulama makine ve 
ekipmanları ile modern sulama sistemi kurulan alanı ifade eder. 

3 Arazi kullanım planlaması yapılan alan (Hektar)  750.789 1.000.000 1.000.000 

Arazi Kullanım Planlaması çalışmaları kapsamında, mevcut arazi kullanımları,  tarımsal potansiyeli 
yüksek alanlar ile arazi kullanım türleri belirlenmektedir. Değerlendirmeye alınan arazi kullanım 
türleri için tarımsal uygunluk sınıfları oluşturulmakta ve derecelendirmeye esas toprak puanı 
hesaplanmaktadır. Yıllık olarak arazi kullanım planlaması yapılan alanı ifade eder. 

4 Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar) 1.477.541 1.000.000 1.000.000 
Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması ve 
potansiyel yararlanma imkanlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı alt yapısı 
oluşturmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda "Tarım Reformu Uygulama" alanlarında yürütülen 
toplulaştırma, dağıtım, kamulaştırma, arazi kullanım planlaması, "Arazi Islahı ve Toprak Koruma 
Projeleri" başta olmak üzere; tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki ifraz taleplerinin 
değerlendirilmesi ile "Tarım Reformu Projelerinin" temelini (veri tabanı) oluşturacak haritalar 
raporlarıyla birlikte üretilecektir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

5 Topraklandırılan çiftçi sayısı (Kişi) 400 400 400 

"Tarım Reformu Uygulama " alanlarındaki az topraklı ve topraksız çiftçilere hazine arazilerinin 
dağıtımı ve kiralanması yoluyla topraklandırılan çiftçi sayısını ifade eder.    

6 Tanımlanan parsel oranı (%) 100 100 100 

Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS), Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) ve Tarım ve Bilgi Sistemi 
proje çalışmaları sonunda kayıt altına alınmış ve tanımlanmış parsel oranını ifade etmektedir.  

 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Tarımsal altyapı hizmetleri 403.700.000 0 403.700.000 

GENEL TOPLAM 403.700.000 0 403.700.000 

 
 

PERFORMANS 
HEDEFİ 12. 

Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

FAALİYET ADI Tarımsal altyapı hizmetleri 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bireysel sulama 
makine ve ekipman alımları teşvik edilmektedir. Modern sulama sistemlerinin (yağmurlama-
damla sulama) uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla hibe desteği sağlanacaktır. Tarımsal 
faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler 
tarafından kullanımı yaygınlaştırılarak; sulama suyu, enerji, ve gübre gibi üretim girdilerinin aşırı 
kullanımını önlemek, toprak ve su kaynaklarımızın kalite ve miktar açısından korunmasına 
yardımcı olmak üretimde kalite ve verimin arttırılmasına katkıda bulunmak ve iş gücü ihtiyacını 
azaltmak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve  üretim 
maliyetlerini düşürmek, üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek amaçlanmaktadır.     
Arazi kullanım planları yapılarak üretim potansiyeli yüksek, öncelikli korunması gereken tarım 
arazileri  ile mevcut kullanım ve potansiyel kullanım şekilleri belirlenecektir. Ayrıca; tarım 
arazilerinin amacına uygun kullanılmasının sağlanması, toprakların korunması, tarımsal üretim 
veya tarım dışı kullanım taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla arazi incelemesi yapılmaktadır. 
Türkiye topraklarının tüm özellikleri ile tanınması için toprak veri tabanı oluşturulacaktır. Özel 
arazi kullanımı ve arzulanan sonuçları elde etmek için gereken uygulamaları planlamada toprak 
etütlerinden çıkarılan tahminler arazi kullanım ve yönetimi hakkında karar vermede temel 
faktördür. 
Arazi toplulaştırma çalışmaları detaylı toprak sınıflandırmasını da kapsayacak şekilde, sulama ve 
tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yapılacaktır. Arazi toplulaştırma projeleri ile yatırım ve 
kamulaştırma maliyetlerinin düşürülmesi, sulama oranı ve randımanının yükseltilmesi, tarımsal 
girdi ve üretim maliyetlerinin azaltılması, birim alandan azami ekonomik verimin alınması 
sağlanacaktır. Ülke genelinde yürütülecek toplulaştırma faaliyetleri ile parçalı ve dağınık haldeki 
parseller bir araya getirilip bütünleştirilmekte, bunun yanı sıra, müştereklikten doğan 
huzursuzluklara son verilmekte, sosyal nedenlerden dolayı arazisini tasarruf edemeyen maliklere 
arazisini tasarruf etme imkânı verilmektedir. Ayrıca her parselin yola ve sulama kanalına 
doğrudan irtibatı sağlandığından, sulama ve ulaşım randımanı yükselmekte, girdi kullanımı 
rasyonelleşmekte, köyler ve kişiler arasındaki ihtilaflar giderilmekte, verimlilik artmakta, üretim 
maliyeti düşmektedir.  
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PERFORMANS 
HEDEFİ 12. 

Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

FAALİYET ADI Tarımsal altyapı hizmetleri 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetin maliyet unsurlarını; tarım arazilerinin izlenmesi, rekolte hesaplamaları, kuraklık, don 
riskinin en aza indirilmesine yönelik yer istasyonlarının kurulması, elde edilecek verilerin 
analizine ve yönetilmesine olanak sağlayacak kayıt sistemlerinin oluşturulması, bu sistemlerin 
entegrasyonuna yönelik ihtiyaçlar, fiziki altyapının kurulması ve bunlara yönelik alımlar 
(donanım, hizmet vs.), sosyal etüd raporları, toprak analizleri maliyetleri, tapu kayıtlarının 
çıkarılması, ortofoto, harita alımları, derecelendirme, blok planlaması, parselasyon, sanatsal 
yapılar, sulama sistemi ve yolluklar, alt yapı çalışması, arazi ve toprak etütleri, tarla içi geliştirme 
hizmetleri, toplulaştırma ve tarım dışı amaçla kullanıma yönelik raporların değerlendirilmesi, araç 
kiralama ve yolluk giderleri  oluşturmaktadır.     

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

TARIMSAL ALTYAPI 
HİZMETLERİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 403.700.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 403.700.000,00 
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 403.700.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 5.  
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve 
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak. 

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

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

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla kooperatif 
projeleri hayata geçirilecek, kooperatiflerce üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılacaktır. 
Üretici örgütlerinin girişimcilik kültürüne sahip, planlı, rekabetçi ve teknoloji kullanan işletmeler 
haline dönüştürülmesi sağlanacaktır.  
Hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli 
büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde ürünlerin sağlıklı ve yeteri miktarda 
üretimlerinin sağlanması, daha iyi yetiştirme koşullarında kârlı bir işletmecilik sonucu üreticinin 
gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi, üretimin ve tüketimin yeterli hale getirilmesi 
hedeflenmiştir. Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stoklar ve fiyatlarla ilgili kaliteli veri temin 
edilerek tarımsal pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin ilgililere zamanında rapor edilmesi 
suretiyle gerçekçi tarımsal pazarlama stratejileri ve politikalarının belirlenmesi sağlanacaktır.                                                                                             
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılmasını sağlamak amacıyla 
tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak isteyenlere karar alma ve uygulama süreçlerinde 
Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) tarafından danışmalık hizmeti verilmektedir.  
Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesi kapsamında ürünlerin işlenmesi, 
paketlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlama yöntemleri konusunda teknik destek verilmesi 
yanında rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte, uygun ve kaliteli hammaddenin temini için tarım 
sanayi entegrasyonunun desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 Kontrol edilen üretici örgütü sayısı (Adet) 20 20 80 

Bakanlığımızca kredilendirilerek desteklenen kooperatiflerce uygulanan tarımsal projelerin 
verimlilik ve sürdürülebilirliğinin temini amacı ile yerinde teknik kontrolü yapılan kooperatif 
sayısını ifade eder. 

2 
Faaliyete geçirilen organize tarım ve 
hayvancılık bölge sayısı (Adet) 

2 2 3 

Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin rekabet edebilirliğini artıran ve tarım-
sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini sağlayan, tüzel kişilik kazanmış ve altyapı inşaatları 
tamamlanmış bölgelerin saysını ifade eder. 2013 yılında Amasya-Suluova ve Diyarbakır Tarıma 
Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgelerinde altyapı inşaatları tamamlanmıştır. 2014 yılında 
ise Şanlıurfa ve Ankara Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgelerinde alt yapı 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

3 
Pazarlama bilgi sisteminin tamamlanma oranı 
(%) 

40 40 20 

Tarım ürünlerinin pazar entegrasyonunun sağlamasına yönelik pazarlama bilgi sisteminin 
kurulması ve işletilmesi oranını ifade eder. 

4 
Pazarlama bilgi sistemine hazırlanan ürün 
rapor sayısı (Adet) 

0 7 5 

Pazar bilgilerinin analiz ve tahminleri, kısmi pazar araştırmaları, ürün grupları, yapısal sorunların 
belirlenmesi ile tarımsal sanayi gibi bileşenlere dönük ürün raporları hazırlanacaktır. Pazarlama 
Bilgi Sisteminin işlevselliğine katkı sağlayacak ürün grupları sayısını ifade eder. 
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FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
Tarım ürünlerinin pazarlanması ve 
değerlendirilmesi 

85.260.000 0 85.260.000 

2 
Organize tarım ve hayvancılık 
bölgelerinin geliştirilmesi  

22.200.000 0 22.200.000 

GENEL TOPLAM 107.460.000 0 107.460.000 

 

PERFORMANS 
HEDEFİ 13. 

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve pazarlama imkanlarının 
artırılmasını sağlamak. 

FAALİYET ADI Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlendirilmesi 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 

Tarımsal ürünlerin üretim, tüketim, ithalat, ihracat,stoklar, maliyet, meteorolojik veriler, fiyatlar vb. 
periyodik ve doğru verilerin sağlaması çalışmaları yürütülmektedir. Bunlara paralel olarak pazar 
geliştirme çalışmaları, ihracat ve ithalatta öne çıkan pazarların izlenmesi ve değerlendirilmesi, ürün ve 
ülke bazlı kısmi pazar araştırmalarının yapılması hedeflenmektedir. Veri toplama çalışmalarından 
sonra veri işleme, linklerin oluşturulması iç ve dış kurum ve kuruluşlardaki bilgilerin toplanması ile 
veri tabanı oluşturulmaktadır. Pazar bilgilerinin analiz ve tahminleri, yapısal sorunların belirlenmesi ile 
tarımsal sanayi gibi bileşenlere dönük ürün grupları raporları hazırlanmaktadır. TARYAT tarafından 
tarım ve gıda sektörüne yönelik yatırımların cazip hale getirilmesi için gerçek ve tüzel kişilere yönelik 
yatırım fırsatlarının ve alanlarının tanıtıldığı, finansman, kredi ve hibe olanaklarının anlatıldığı, mevcut 
ve potansiyel yatırımcıların görüş ve önerileri paylaşılmaktadır. Diğer resmi kurumlar ile gerçek ve 
tüzel kişilerin katılımları ile bölgesel toplantılar yapılması amaçlanmaktadır. Tarımsal örgütlenmenin 
gelişmesi, kırsal alanda yaşam standardının yükselmesine ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar 
sağlamaktadır. Tarımsal amaçlı kooperatifler düşük faizli kredilerle desteklenerek projeler 
uygulamaktadırlar. Uygulanan projelerin kredi dönüşleri tamamlanıncaya kadar izleme ve 
kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 
Faaliyetin maliyet unsurlarını; personel giderleri, taşıt kiralama, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, 
basın yayın giderleri, yazılım ve internet erişim giderleri, eğitim giderleri, personel giderleri,  yolluk 
giderleri, kırtasiye giderleri oluşturmaktadır. 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

TARIM  
ÜRÜNLERİNİN 

PAZARLANMASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 440.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 6.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 1.100.000,00 

07 Sermaye Transferleri 77.720.000,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 85.260.000,00 
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 85.260.000,00 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 13. 

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve pazarlama imkanlarının 
artırılmasını sağlamak. 

FAALİYET ADI Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin geliştirilmesi 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin rekabet edebilirliğini artıran ve tarım-
sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini sağlayan tüzel kişilik kazanmış organize tarım ve 
hayvancılık bölgeleri kurulacaktır. Bu bölgelerin tüzel kişiliğine kredi desteği sağlanmak suretiyle 
alt yapı ve kamulaştırma çalışmaları desteklenmektedir. Faaliyetin maliyet unsurları; müşavirlik 
giderleri, proje giderleri, kontrol giderleri, yazılım ve donanım alımları, lisans alımları, mamul mal 
alımları, yolluk giderleri, projelendirme ve kredilendirme kapsamındaki giderlerdir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

ORGANİZE TARIM 
VE HAYVANCILIK 
BÖLGELERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 21.200.000,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 22.200.000,00 
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 22.200.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 5.  
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma 
ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak. 

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

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

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım işletmelerinin 
durumları analiz edilerek istihdam fırsatları oluşturan rekabetçi bir üretim sistemine dönüştürülmesi, 
kırsal ve kentsel alanlardaki sosyo-ekonomik gelişim farklılıklarının ortadan kaldırılması ve böylelikle 
refahın arttırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kırsal alanlarda yerel kaynakların 
değerlendirilmesi sağlanacak, köylerin gelişme alanları tespit edilecek, iş ve yaşam koşulları yöresinde 
geliştirilebilir ve sürdürülebilir kılınacak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle kendi kalkınmalarını 
sağlayan aktif ve üretken çiftçiler ön plana çıkarılacaktır. Üretimde kullanılan teknolojilerin verim ve 
kaliteyi artırmaya ve iş gücünü azaltmaya yönelik geliştirilmesi, işletmelerin mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi, biriim alandan elde edilecek verimin artırılmasına olanak sağlanacaktır. Yerinde bilgi ve 
teknolojiye erişim sağlanması yanında güvenli ve kayıtlı bir üretim için danışmanlık hizmeti verilmesi, 
eğitim ve öğretim yolu ile benimsetilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte el sanatlarının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile kırsal alanda yaşayan insanların gelir temin etmelerinin 
sağlanması, kırsalda kadın istihdamını artırıcı tedbirler alınarak fırsat eşitliği  amaçlanmaktadır. 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen 
tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet) 

457 700 700 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni, tamamlama ve 
teknoloji yenileme konularında yıllık ayrılan bütçe doğrultusunda desteklenecek işletme sayısını 
ifade eder. 

2 
Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman 
sayısı (Adet) 

47.039 20.000 20.000 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilen tarımsal 
makine ve ekipman sayısını  ifade eder. Program kapsamında hibe desteği verilen makine ve 
ekipman türleri yıllara göre talepler doğrultusunda değişiklik göstermektedir. 

3 
Köy gelişme alanı tespiti yapılan köy sayısı 
(Adet) 

13 10 20 

Arazi toplulaştırma çalışmaları yapılan köylerde; oturma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi 
konularda var olan ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde sağlıklı ve yaşanabilir köyler 
oluşturulması için konut, zirai yapı, yeşil alan ve sosyal-kültürel donatı ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla gelişme alanları tespit edilen köy sayısını ifade etmektedir. 

4 
Ekonomik ve sosyal altyapı faaliyetlerinden 
faydalanan işletme sayısı (Adet)  

10.120 32.000 4.560 

Dış kaynaklı projeler ile inşa edilen tarımsal ve sosyal alt yapı tesislerinden yararlanan çiftçi aileleri 
sayısını ifade etmektedir. 2015 yılının ilk yarısında Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi 
tamamlanacaktır. Bunun yanında Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi uygulamaları kapsamındaki 
faydalanıcılarla ilgili sonuçlar elde edilecektir. 

5 Eş finansman verilen işletme sayısı (Adet) 597 500 300 

Yatırım planlarıyla veya dış kaynaklı proje anlaşmalarında belirtilen yatırımlar için verilen eş 
finansmanı ifade etmektedir. 2015 yılının ilk yarısında Diyarbakır-Batman- Siirt Kalkınma Projesi 
tamamlanacaktır. Bunun yanısıra Ardahan- Kars- Artvin Kalkınma Projesi ve Çoruh Nehri Havzası 
Rehabilitasyon Projesi uygulamaları kapsamındaki faydalanıcılarla ilgili sonuçlar elde edilecektir.   
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

6 
Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen 
yararlanıcı sayısı (Kişi) 

22.897 23.000 23.500 

Çiftçilerin modern tarım tekniklerini ve tarımsal yenilikleri öğrenmeleri, uygulamaları, geleneksel 
el sanatlarının öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kalkınma kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve  kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Eğitim, yayım, kurs ve 
sınavlar yoluyla; belgelendirilen yararlanıcı sayısını ifade eder. 

7 
Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde 
açılan kurs sayısı (Adet) 

35 50 50 

Kırsal alanda yaşayan dezavantajlı gruba, tarım dışında kalan zamanlarda gelir ve ek gelir 
sağlamaları, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla el sanatları kursları 
düzenlenmektedir. Açılan kurslarda 2014 yılında  520, 2015 yılında 560 kursiyerin mezun olacağı 
öngörülmektedir. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde (Kastamonu, Bilecik, Düzce, Elazığ, 
Sivas, Silifke/Mersin) dokumacılık, gümüş işlemeciliği, konfeksiyon vb. konularda düzenlenen 
kurs sayısını ifade eder. 

8 
Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme 
sayısı (Adet) 

113.026 130.000 150.000 

Kaliteli ve verimli ürün elde edilmesi için çiftçilerin bilgi ihtiyacının karşılanması, modern tarım 
tekniklerinin öğretilmesi amacıyla yetkilendirilen kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alan 
işletme sayısını ifade eder. 

9 
Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik 
yapısının belirlenmesine yönelik araştırma 
sayısı (Adet) 

64 68 54 

Tarım işletmelerine yönelik üretim uygulamaları, sorun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik 
araştırma projeleri yürütülecektir. Sosyo-ekonomik tarımsal araştırmalar, ekonomik, politik ve 
sosyal değişimlerin kırsal kesim ve tarımsal işletmelerin yapısı üzerine etkisini ortaya koyan yıllık 
araştırma sayısını ifade eder. 

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

1.000 4.000 6.000 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sistemine dahil olan işletme sayısını ifade eder. 2015 yılında 
ülkesel ölçekte ÇMVA sistemi uygulamasına geçilecektir. ÇMVA Sisteminin yaygınlaştırılması, 
mevcut işletmeler içerisinde veri kaynağı olarak belirlenen işletmelerin sisteme girilmesi, 
sistemden elde edilecek sonuçların tarım işletmelerinin gelir gider projeksiyonlarını yansıtması 
sonucunda sisteme dahil olan işletmelerin kendi işletmelerinde farklı ürünlerin karlılığını 
karşılaştırmasına, kendi bölgeleriyle diğer bölgelerin ortalama karlılığını karşılaştırmasına  
yardımcı olacak bu sistem ile işletmelerin karlılığı ve finansal kapasitesi üzerindeki etkisi 
değerlendirilecek ve tarım sektörüyle ilgili objektif bilgiler elde edilerek tarımsal politikalara yön 
verilecektir. 

11 
Alternatif enerji kaynaklı sera projeleri ile 
kontrollü üretime açılacak saha (Dekar) 

32 400 200 

KKYDP kapsamında Alternatif enerji kullanan yeni sera tesisi yapımı desteklenmektedir. Hibe 
miktarı ve başvuru sayısı dikkate alınarak örtüaltı yetiştiriciliğine kazandırılan alanı ifade eder. 

12 
IPARD Programının tanıtım etkinliklerine 
katılan kişi sayısı (Kişi) 

29.862 31.400 8.000 

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında uygulanması öngörülen 
tedbirlerle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır. IPARD Programı kapsamında Merkez ve 42 İl 
Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine katılan kişi sayısını ifade 
eder. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

13 Desteklenen ahır/ağıl sayısı (Adet) 43 100 100 

KKYDP kapsamında koyun, keçi ve manda konusundaki sabit yatırımlar desteklenmektedir. 
Desteklenen ahır/ağır sayısını ifade eder. 

14 
Kadın çiftçiler tarafından hayata geçirilen proje 
sayısı (Adet) 

3 2 5 

Kırsalda yaşayan kadınlara yönelik yürütülen eğitim-yayım çalışmaları sonucunda, girişimciliğin ve 
istihdamın artırılması hedeflenmektedir. Kırsalda kadın istihdamını artırıcı eğitimler sonucunda 
hayata geçirilen proje sayısını ifade etmektedir. 

 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Kırsal kalkınma 514.300.000 0 514.300.000 

2 Eğitim, danışmanlık, yayın ve yayım  100.388.000 0 100.388.000 

3 Kırsal alan araştırmaları 2.500.000 0 2.500.000 

GENEL TOPLAM 617.188.000 0 617.188.000 

  
 

PERFORMANS 
HEDEFİ 14. 

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

FAALİYET ADI Kırsal kalkınma 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması ve tarımsal işletmelerin masraf 
paylaşımı esasına göre desteklenmesi için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 
yürütülmektedir. 
Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı kapsamında 81 ilde kırsal alanda, tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kapasite artırımı ve 
teknoloji yenilenmesi, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması projeleri desteklenmektedir. 
Bununla birlikte alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal tesislerde 
kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından enerji üretim tesislerinin yapımı da 
desteklenmektedir. Ayrıca koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri de 
değerlendirilmektedir. Hedefin gerçekleştirilmesi için tebliğ, uygulama rehberi, satın alma kitabı 
hazırlanarak hibe desteklemesine yönelik usul ve esasları belirlenmektedir.  
Köy gelişme alanı tespiti çalışmaları; köyün mevcut ve gelecekteki konut, zirai yapı-tesis ve sosyal-
kültürel tesis ihtiyacının saptanması, gelişme yönünün belirlenmesi çalışmalarını kapsamakta olup; 
halihazır harita alımı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması, imar planı 
hazırlanması, imar uygulaması işlemlerinin ön aşamasıdır. Tarım reformu uygulama alanlarındaki 
mevcut köylerde düzenli yapılaşmayı sağlamak ve tarım arazilerine işgallerin önlenmesi amacıyla 
geleceğe yönelik olarak konut ve sosyal-kültürel tesisler için gerekli arsalar üretilmektedir.  Böylece 
mevcut köylerde düzenli yapılaşma, tarım arazilerine olan işgallerin önlenmesi sağlanmakta, arsa 
üreterek vatandaşların konut, zirai yapı-tesis ve sosyal-kültürel tesis ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
Ülke genelindeki tarım işletmelerinin durumlarını analiz etmek ve iyileştirmek amacıyla kurulan Çiftlik 
Muhasebe Veri Ağı Sisteminin (ÇMVA) faaliyetleri devam etmekte olup, ÇMVA tarım işletmelerinin 
gelir gider projeksiyonlarını yansıtması açısından önem taşımaktadır. 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 14. 

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

FAALİYET ADI Kırsal kalkınma 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇMVA kapsamında veri toplanması, değerlendirilmesi, işletmelerin performans durumlarını gösteren 
geri bildirim raporlarının hazırlanması, işletmelerin sisteme katılımının sağlanması ve 
yaygınlaştırılması, eğitimli veri toplayıcı sayısının artırılması, veri toplama yazılımı geliştirilmesi, ÇMVA 
verilerinden faydalanarak tarım politikası konusundaki karar alıcılara ihtiyaç duydukları bilgileri ve 
verileri zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir.   
Çiftçileri örgüt çatısı altında birleştirerek üretici örgütlerinin tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, 
tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici, ortaklarına uygun şartlarda girdi sağlayıcı, ortakların 
yatırım projelerini ayni ve nakdi kredilerle destekleyip kapasitelerini artırıcı yapıya kavuşmalarını ve 
sürdürebilirliğini sağlamak amaçlanmaktadır.  
IPARD  Tanıtım Eylem Planı kapsamında yer alan illerde tanıtım faaliyetleri dahilinde bilglendirme, 
seminer ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek ve tanıtım materyalleri hazırlanacaktır.  Fonların etkin 
kullanılmasını sağlamak amacıyla IPARD Programı revizyon çalışmaları ve 2014-2020 yıllarını 
kapsayacak olan yeni IPARD Programı çalışmaları, çevre ve kırsal peyzaja yönelik faaliyetlerin 
uygulanmasına hazırlık (Tarım ve Çevre), Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanmasına ve 
Uygulanması (LEADER)'a yönelik akreditasyon çalışmaları yapılacaktır. IPARD Programına ilişkin 
faaliyetlerin yer aldığı Yıllık Uygulama Raporu ve bu uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla İzleme 
Raporu ile Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.  
IPARD faaliyetlerinin yürütülmesinde ana maaliyet unsurlarını; hizmet alımları, görev yollukları, 
broşür-poster hazırlama, uygulama projelerine ziyaretler, izleme komitesi-eğitim-bilgilendirme-
değerlendirme toplantıları, TV programları, kırtasiye vb. giderler oluşturmaktadır. 
Kırsal kalkınma faaliyetlerinin maliyet unsurları; eş finansman ve proje faaliyetleri giderleri, eş 
finansman ödemeleri, altyapı inşaat işleri, proje hazırlıkları, inşaat işleri, müşavirlik hizmetleri alımı, 
izleme değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri alımı, taşıt, iş makinası, araç ve ekipman alım ve 
kiralamaları, akaryakıt ve yağ alımları, personel giderleri, harcırahlar, ofis ekipmanları ve kırtasiye 
alımları, etüt çalışmaları, halihazır harita alımı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun 
hazırlanması, imar planı hazırlanması, imar uygulaması işlemleri, toplantı, eğitim ve yayım giderleri, 
bakım ve onarım, bilgisayar donanım ve yazılım alımları ve teşvik primi desteği oluşturmaktadır. 

 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

KIRSAL KALKINMA 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 500.500.000,00 

06 Sermaye Giderleri 13.800.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 514.300.000,00 
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 514.300.000,00 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 14. 

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

FAALİYET ADI Eğitim, danışmanlık, yayın ve yayım 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ 

VEYA BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.07 EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 

El sanatları, istihdam imkanı sağlamakta ve hammaddeye katma değer kazandırarak gelir veya ek 
gelir imkanı oluşturmakta, böylelikle köyde yaşayan ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, 
gençlerin boş zamanlarının değerlendirmesi, şehirlere göçün önlenmesi gibi kazanımlar 
sağlamaktadır. Bilecik, Düzce, Elazığ, Silifke-Mersin, Kastamonu ve Sivas'ta bulunan El sanatları 
Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde, ağaç oymacılığı, taş ve gümüş işlemeciliği, halı- kilim ve bez 
dokumacılığı ile konfeksiyon vb. konularda iaşe ve ibateleri sağlanan 14-24 yaş aralığındaki 
gençler, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerince düzenlenen uzun ve kısa süreli kurslar ile 
eğitilmektedir. El Sanatları Eğitim Merkezlerinin kursiyer sayısının arttırılması amacıyla çevre il, 
ilçe ve köylere geziler düzenlenmekte, tanıtım amaçlı broşür ve lifletler dağıtılmaktadır. Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında tarımsal 
danışmanlık hizmeti verecek serbest tarım danışmanı, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal 
dernek/vakıfları, üretici örgütleri/ziraat odalarının yetkilendirilmesi yapılmaktadır. Sistemin 
yaygınlaşması amacıyla tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti veren kişi ve  kuruluşlar Tarımsal 
Yayım ve Danışmanlık Tebliği kapsamında her yıl desteklenmektedir. Bakanlığımız il, ilçe ve eğitim 
merkezi müdürlükleri ile araştırma enstitülerinde bahçecilik, sulama, tarımsal mekanizasyon, tarla 
bitkileri, bahçe bitkileri, zirai mücadele ilaçları,besleme vb. konularda çiftçi kursları 
düzenlenmektedir. Ayrıca Bakanlığımız, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu 
arasında imzalanan "Aktif İş Gücü Piyasası Programları İş Birliği Protokolü" kapsamında ''Sürü 
Yönetimi Elemanı Benim'' ve ''Tarımsal Nüfus Gençleşiyor'' projeleri uygulanmaktadır. Bu 
eğitimler sonunda  eğitilen çiftçilere sertifika verilmektedir.  
Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması faaliyetleri çerçevesinde, mevcut projelerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra, farklı bölgelerde ve farklı konularda araştırma 
enstitüleri/istasyonları tarafından geliştirilen yeniliklerin, bütçe imkanları dahilinde yeni yayım 
projeleri ile daha geniş alanlarda uygulanması sağlanmaktadır. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
ile ortaklaşa yürütülecek olan bu politika kapsamında gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda 
güvenilirliğine dair bilgilendirilmesine yönelik olarak 81 il müdürlüğünce gerçekleştirilecek çiftçi 
eğitimi ve yayım faaliyetleri ile farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenerek 
basılı ve görüntülü materyal hazırlanması planlanmaktadır. 
Bakanlık personeline yönelik olarak Ankara-Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 
Adana ve Aydın- Söke Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çiftçilerimize uygulamadaki 
eksikliklerini giderecek yayımcıların yetiştirilmesini sağlayacak kurslar düzenlenmektedir. 
Kırsaldaki kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek amacıyla “Kadın 
Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” yürütülmektedir. 2004 yılından bu yana Türkiye’nin 81 ilini 
kapsayan Kırsal alanda kadın çiftçilere götürülen tüm eğitim-yayım çalışmalarının sonuçlarını 
görmek, kadınların girişimcilik kapasitelerini arttırmak, istihdama katkı sağlanmak amacıyla “Kadın 
Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması” düzenlenmektedir.  Yarışmada dereceye giren kadın 
çiftçilerin projeleri hayata geçirilerek  tarımdaki emekleri görünür hale getirilmektedir. Eğitim 
merkezlerinin modernizasyonunun gerçekleştirilmesi (inşaat yapımı ,bakım- onarım, makina 
teçhizat alımı), eğitim konularına göre çeşitli hammadde alımı, görevli personelin yolluğu, taşıt 
kiralama gideri,  akaryakıt gideri, basım, yayım ve yayın giderleri gibi harcamalar ve proje yürütme 
giderleri, maliyet unsurlarını oluşturmaktadır. 
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FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

EĞİTİM, DANIŞMANLIK, 
YAYIN VE YAYIM 

01 Personel Giderleri 25.928.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.485.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.875.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 53.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 14.100.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 100.388.000,00  
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 100.388.000,00  
 

PERFORMANS  
HEDEFİ 14. 

Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak. 

FAALİYET ADI Kırsal alan araştırmaları 

SORUMLU HARCAMA 
BİRİMİ VEYA 

BİRİMLERİ  

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarım işletmelerine yönelik üretim uygulamaları, sorun tespiti ve çözüm önerilerine yönelik ekonomik 
araştırma projeleri yürütülecektir. Böylelikle kırsal alanda yaşam şartlarını iyileştirmek ve refah seviyesini 
yükseltmek amaçlanmıştır. Bu yolla tarımsal işletme ölçeğinin büyütülmesi, tarımın cazip bir sektör olarak 
kalması, üretim ve verim artışlarının sağlanması, işletmelerin gelir ve rekabet güçlerinin artırılması 
amaçlanmaktadır.  
Ülkemizin değişik bölge ve illerinde olmak üzere; su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği, süt sığırcılığı, arıcılık, 
fındık yetiştiriciliği, bitkisel üretim yapan işletmelerin ekonomik analizlerinin tespitine, önemli bitkisel 
ürünlerin üretim tekniklerindeki problemlerin, depolama ve işleme ile ilgili ekonomik analizler, bitkisel 
üretimde kimyasal girdi kullanımı, ülkemizdeki tarımsal Ar-Ge yayım politikaları ve tarımsal büyüme 
ilişkilerinin belirlenmesine, tarımsal ürünlerde maliyet otomasyon sistemine, tarım arazilerinin 
bölünmesinin önlenmesine, iyi-organik tarım uygulamalarına çiftçilerinin yaklaşımlarının tespitine yönelik 
ekonomik projeler yürütülmektedir.  
Faaliyetin maliyet unsurları; yapılacak araştırmalar için görev yollukları, akaryakıt giderleri, analizler için 
yazılım - donanım gereksinimleri ve hizmet alımları, matbaa işleri (yayınlar ve yazılı materyal için-anket ve 
kılavuz gibi) malzeme alımlarıdır. 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

KIRSAL ALAN 
ARAŞTIRMALARI 

01 Personel Giderleri 0,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2.500.000,00 
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Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 2.500.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 6.  
Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti 
sağlamak. 

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

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

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

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 
Çalışan başına düşen ortalama eğitim süresi 
(Gün) 

3,2 2,1 2,1 

Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artırmak için  hizmetiçi eğitim programları 
düzenleyerek personel başına düşen ortalama eğitim süresinin arttırılması hedeflenmektedir. Yıl 
içerisinde yapılan hizmetiçi eğitimlerde, eğitime katılan personelin almış olduğu toplam eğitim 
gün sayısının Bakanlığın toplam personel sayısına oranı ile elde edilmektedir. 

2 İç Kontrol Sisteminin tamamlanma oranı (%) 69 75 79 

Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve uygulanması 
sağlanacak ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanılacaktır. 
Bakanlık, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda, seçilen pilot birimde 
Kamu İç Kontrol Standartlarının oluşturulması tamamlanmıştır. Birimlerin altı ayda bir Eylem 
Planlarında yazılı 79 genel şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılarak kurulumu tamamlama 
yüzdelerini ifade etmektedir. 

3 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Sayı) 2.261 2.000 2.200 

Bakanlık personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak, hızlı etkin kaliteli 
hizmet vermek ve verilen hizmetin Uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak 
amaçlanmaktadır. Hizmetiçi Eğitim Merkezleri tarafından yapılan eğitimler sonucunda verilen 
sertifika veya katılım belgesi alan personel sayısını ifade eder. 

4 
Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına katılacak 
personel sayısı (Sayı) 

195 197 198 

Bakanlığımız Hukuk Müşavirleri ve Avukatlarının katılımı ile hukuk hizmetlerinin yürütülmesi ve 
mevzuat hazırlama usul ve esasları konularında yapılacak çalıştaylara katılacak personel sayısını 
ifade eder. Çalıştaylar ile uygulamaya yönelik sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. 

5 
Düzenlenen yönetici geliştirme programı sayısı 
(Adet) 

0 3 3 

Bakanlık yönetici geliştirme programları düzenlenerek yöneticilerin ve yönetici adaylarının 
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal ve katılımcı yönetim anlayışı içinde, 
yöneticilerin katılacağı kişisel gelişim, liderlik, kurumsal iletişim ve iletişim becerileri vb. 
konularda geliştirme programları düzenleyerek yönetici ve yönetici adaylarının katılımının 
sağlanması planlanmıştır. 
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6 
Norm kadroya tabi personelin tüm personele 
oranı (%) 

55 54 56 

Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre, bulunması gerekli azami personel sayısının tüm personel 
sayısına oranını ifade eder. Norm kadro sayesinde hangi iş için, hangi unvanda, hangi birimde, 
kaç personele ihtiyaç olduğu yönünde çalışmalar bitirilmiştir. Bu itibarla yıllar içinde norm 
kadroya tabi personelin arttırılması düşünülerek personel hareketlerinin birimler arasında 
dengeli  dağılımının sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca işçi personelin norm kadro çalışmaları 
devam etmektedir. 

7 
Tarımsal politika etki değerlemesi araştırma 
sayısı (Adet) 

9 12 12 

Bakanlık politika ve uygulamalarının etkinliği ve kamuoyu algısının tespitine yönelik etki 
değerlendirmeleri yapılacaktır. Bu kapsamda yapılan yıllık araştırma sayısını ifade eder. 

8 Rehberlik ve teftiş sayısı (Adet)  256 310 310 

Bakanlık faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu ile bunların geliştirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla değerlendirilmesi, incelenmesi ve denetlenmesi çalışmalarının yapılması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık müşavirlerinin rehberlik faaliyetleri yanında, eğitici ve 
rehberlik amaçlı normal denetimlerin, Başbakanlık İletişim Merkez (BİMER) başvurularının 
değerlendirilmesi ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme taleplerinin yerine getirilmesinde, 
önceki yıllara kıyasla rehberlik ve denetim kapasitesinden daha yüksek düzeyde yararlanılması 
planlanmaktadır. 

9 
Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı 
(Adet) 

20 23 24 

Düzenlenecek farklı sosyal ve sportif etkinlik ve aktivitelerle personel memnuniyetinin ve 
motivasyonunun artırılması  hedeflenmektedir. Bu doğrultuda futbol, masa tenisi ve satranç 
turnuvası ile bahar koşusu, çeşitli sergiler, tiyatro, konser vb. organize edilen faaliyet sayısını 
ifade eder.   

10 
Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel 
sayısı (Kişi) 

1.626 1.600 1.700 

Düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü iletişim kanalı kullanılarak katılımın yüksek 
olması sağlanacaktır. Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısını ifade 
eder. 

11 Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%) 99 99 99 

Bütçe Kanunu ile belirlenen Bakanlığımız bütçesi, vize edilen Ayrıntılı Harcama Programına göre 
kullanılmaktadır. Birimlerin talep ettikleri ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları 
ölçülecektir. 

12 
İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan 
personelin memnuniyet oranı (%)  

60 70 75 

Anket çalışmaları yapılarak, sunulan hizmetlerden personelin memnuniyeti ölçülecek ve 
memnuniyetin arttırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 

13 
Kurum desteği ile yurt dışında eğitim alan 
personel sayısı (Sayı) 

17 14 15 

Personelin çalıştıkları konularda yurtdışında eğitimlere katılması sağlanarak, mesleki 
yeterliliklerinin artırılması hedeflenmektedir. 
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14 
Uluslararası kurum ve kuruluşlarda 
görevli personel sayısı (Sayı) 

8 10 10 

Bakanlığımız tarafından uluslararası kurum ve kuruluşlarda [Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) vb.] personel görevlendirilmesi, 
Bakanlığımızın insan kaynakları kapasitesinin uluslararası düzeyde temsil yeterliliğinin en iyi 
göstergesidir. Uluslararası kuruluşlarda açılan pozisyonlara başvurular, nitelikler ve mevcut 
görevleri değerlendirilmekte, uygunluk doğrultusunda görevlendirmeler yapılmaktadır. 
Bakanlığımız personelinin yurtdışı tecrübesinin artması sonucu bu tür başvuru ve 
görevlendirmeler zaman içinde artış gösterecektir. 

15 
Müfettiş ve Müşavirlerin yürüttüğü 
işler kapsamında düzenlenen 
çalıştay sayısı (Sayı) 

25 30 30 

Müfettiş ve müşavirlerce yürütülen işler kapsamında, mesleki yeterlilik ve yetkinliğinin 
arttırılması amacıyla çalıştay düzenlenecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile rehberlik ve teftiş 
hizmetlerinde etkinlik artırılacaktır. Bu çalıştaylar, rehberlik ve teftiş iş süreçlerinin bilgi 
teknolojileriyle yürütülmesine dair sistem kurulumunun gerçekleştirilmesi ve standardının 
yükseltilmesi ile ilişkilidir. 

16 
Bakanlığımıza tahsis edilen 
kadronun kullanılma oranı (Yüzde) 

100 100 100 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tahsis edilen ve Başbakanlık Olur'u ile Bakanlığımıza açıktan atama 
ve kurumlararası nakil işlemleri ile tahsis edilen kadroların kullanımı sağlanarak, hizmet 
birimlerinin eleman ihtiyacı giderilecektir. 2014 yılı tahsis edilen kadro miktarı 250'dir. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Kurumsal yönetim 48.094.000 0 48.094.000 

2 İnsan kaynakları yönetimi 8.777.000 0 8.777.000 

GENEL TOPLAM 56.871.000 0 56.871.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 15. 

Kurumsal yönetim sistemini  etkin hale getirmek. 

FAALİYET ADI Kurumsal yönetim 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.00.00.02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
30.00.00.20 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
30.01.00.24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.00.05 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.00.10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bakanlığımızda performansa dayalı, katılımcı yönetim sisteminin benimsendiği, kurumsal 
kültürün önem kazandığı, Bakanlık birimleri ve İl Müdürlükleri arasında ortak çalışma kültürü ve 
koordinasyonun geliştirildiği kurum anlayışını hakim kılmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu kapsamda Bakanlık üst yöneticileri ve İl Müdürlerinin yılda bir kez bir araya gelerek bilgi 
paylaşımı ve değerlendirmelerin yapıldığı Bakanlık Koordinasyon toplantısı 
gerçekleştirilmektedir.  
Bakanlığımız ödenekleri, harcama birimlerince Ayrıntılı Harcama Programına göre 
kullanılmaktadır. Bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinde de kullanılan SGB.net sisteminde, 
birimlerimizin bütçe iş ve işlemlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi, sağlıklı veri elde 
edilebilmesi için bakım, onarım ve güncelleme çalışmalarının yapılması, ayrıca bütçe hazırlık ve 
uygulama sürecine yönelik eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır.  
İç Kontrol Sisteminde Bakanlık kaynaklarının ekonomik, verimli ve performans programına uygun 
şekilde kullanılması sağlanacak ve buna yönelik olarak Ön Mali Kontrol faaliyetleri etkin bir 
şekilde yürütülecektir. İç Kontrol Sisteminin kurulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde 
dikkate alınması gereken temel yönetim kuralları belirlenecektir. İç Kontrol Sistemi ve Ön Mali 
Kontrole ilişkin olarak ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli danışmanlık desteği sağlanacak, merkez 
ve taşra teşkilatına yönelik eğitim ve toplantılar düzenlenmeye devam edilecektir. 
Tarım ve gıda sektöründe yatırım yapmak isteyenlere karar alma ve uygulama süreçlerinde 
katkıda bulunmayı hedefleyen merkez ve il müdürlüklerindeki TARYAT çalışmalarını 
değerlendirmek, birimler arası koordinasyonu sağlamak, yatırım ve destekleme mevzuatlarının 
güncelliğini takip etmek, ulusal ve uluslararası yatırım ortamının analizini yapmak, danışmanlık 
kapasitesisin artırılmasına yönelik gelişim sağlamak için toplantı yapılması amaçlanmaktadır. 
Rehberlik ve teftiş hizmetlerinde iş yönetim süreci, raporlama, evrak, dökümantasyon, arşiv, vb. 
süreçlerin bilgi teknolojileriyle yürütülmesi sağlanacaktır. Müfettiş ve müşavirlerin mesleki 
yeterlilik ve yetkinliğinin arttırılması amacıyla çalıştay düzenlenmesi, düzenlenen diğer 
çalıştaylara katılımın sağlanması ve diğer yurtiçi/yurtdışı eğitim olanakları ile kurumsal yönetimin 
etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. 
FAO ve OECD gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda yurtiçi ve yurtdışı personel 
görevlendirilmekte ve böylelikle, Bakanlığımız uluslararası ilişkilerinin etkin şekilde yürütülmesi, 
kalite ve verimliliğin arttırılması sağlanmaktadır.  
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PERFORMANS 
HEDEFİ 15. 

Kurumsal yönetim sistemini  etkin hale getirmek. 

FAALİYET ADI Kurumsal yönetim 

Tarımsal politika etki değerlemesi araştırmaları kapsamında Tarım Politikası Araştırmaları 
yürütülerek politikaların etkinliği araştırılmakta ve alternatif öneriler ortaya konulmaktadır. 
Uygulanan politika araçlarının etkinliklerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin kamuoyu algısının 
tespitine yönelik etki değerlendirmesi araştırma projeleri de yürütülecektir.                                                                                                                                                                                                                                       
Kırsal alanların kalkındırılması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, yeterli ve güvenilir gıdaya 
ulaşılabilmesine yönelik politikaların belirlenmesi, araştırma, geliştirme, eğitim ve yayım 
çalışmalarının yürütülmesi, kırsal alanlarda arazi düzenlenmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun 
sağlanması, istihdam imkanlarının artırılması, kırsal çevrenin korunmasına yönelik tedbirlerin 
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, köylerin gelişme eksenleri belirlenerek ihtiyaç 
analizi yapılması ve hedef odaklı destekleme sistemine geçilmesi çalışmaları yürütülecektir. 
Faaliyetin maliyet unsurları; görev yollukları, akaryakıt giderleri, yazılım - donanım gereksinimleri 
ve hizmet alımları, matbaa işleri (yayınlar ve yazılı materyal için-anket ve kılavuz gibi) malzeme 
alımları, eğitim ve organizasyon, bilişim ve kırtasiye giderleridir. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

KURUMSAL 
YÖNETİM 

01 Personel Giderleri 23.535.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.626.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.733.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 15.000.000,00 

06 Sermaye Giderleri 1.200.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 48.094.000,00 
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ü
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e 
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 48.094.000,00 
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PERFORMANS HEDEFİ 15. Kurumsal yönetim sistemini  etkin hale getirmek. 

FAALİYET ADI İnsan kaynakları yönetimi 

SORUMLU 
HARCAMA BİRİMİ VEYA 

BİRİMLERİ  

30.00.00.02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.00.05 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığımızda mevzuatı geliştirmek ve yönetmek, hukuki altyapıyı izlenebilir, sürekli ve verimli 
kılmak, iş akış süreçlerini tanımlamak, basitleştirmek ve hızlandırmak için çalışmalar, doğru karar 
verme yanında hesap verilebilirlik açısından uygulanan politika araçlarının değerlendirilmesi 
amacıyla etki değerlendirme çalışmaları bütünsel olarak gerçekleştirilecektir.  
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanacak, liyakat ve kariyer esas alınarak teşkilata 
dengeli dağılımının sağlanması çalışmaları yapılacaktır. Norm kadro ile personelin teşkilat içinde 
dengeli dağılımı ve anket çalışmaları yapılarak personelin memnuniyetinin arttırılması 
sağlanacaktır. Bakanlığımıza açıktan atama ve kurumlararası  nakil işlemleri için tahsis edilen 
kadroların kullanımı sağlanarak, hizmet birimlerinin eleman ihtiyacı giderilecektir. 
Kurumsal ve katılımcı yönetim anlayışı için, üst düzey yönetici ve yönetici adaylarının katılacağı 
kişisel gelişim, liderlik, kurumsal iletişim ve iletişim becerileri vb. konularda geliştirme 
programları düzenlenerek, programlara Bakanlığımız üst düzey yönetici ve yönetici adaylarının 
katılması planlanmaktadır. 
Bakanlık hizmetlerinin etkin ve daha verimli sunulmasında personelin niteliği en önemli 
unsurdur. Bakanlık personelinin eğitim faaliyetleri insan kaynakları yönetimi kapsamında 
gerçekleştirilecektir. Personele yönelik mesleki, teknik eğitimler ve bunun yanı sıra kişisel gelişim, 
yabancı dil, güvenlik, halkla ilişkiler, yazışma kuralları, dosyalama, arşiv vb. konularda eğitim 
verilecektir. Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Aydın-Söke ve Adana eğitim 
merkezlerinin imkanları doğrultusunda düzenlenmekte, katılımcılara sertifika veya katılım belgesi 
verilmektedir. Ayrıca araştırma hizmetlerinde çalışan personelin çalıştıkları konularda yurtdışı 
eğitimlere katılarak, eğitimden sonraki çalışma dönemleri için verimliliklerinin artırılması 
hedeflenmektedir.  
Taraf olduğu adli ve idari davalarda Bakanlığımız temsil edilecek, mevzuat ve hukuk çalıştayları 
yapılacaktır. 
Faaliyetin maliyet unsurlarını; mevcut eğitim merkezlerinin geliştirilmesi, düzenlenmesi ve ihtiyaç 
duyulan alanlarda bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim ve toplantı giderleri, eğitim araçları, 
eğitim yeri ve çeşitli kırtasiye alımları, mahkeme ve harç gideri oluşturmaktadır. 

 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ 

01 Personel Giderleri 7.155.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.086.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 536.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 0,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 8.777.000,00 
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 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı 0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 8.777.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 6.  
Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal 
mükemmeliyeti sağlamak. 

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

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

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

 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

1 EDYS kullanan birim sayısı (Adet) 15 40 45 

Merkez birimlerinden başlamak üzere dosya paylaşımı ve evrak akışı Elektronik Doküman Yönetim 
Sistemi (EDYS) ile yapılacaktır. Yıllar itibariyle EDYS kullanan merkez ve taşra birimleri sayısını ifade 
eder. 

2 Yapılan video konferans sayısı (Adet) 0 100 40 

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

3 
Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısı 
(Adet)  

20 18 18 

Bilgi ve iletişim teknojilerinin etkin bir şekilde kullanılarak, Bakanlık yayınlarının daha kısa sürede 
daha etkin bir şekilde ilgili personele ve hedef kitleye ulaştırılması amaçlanmıştır. Elektronik ortama 
aktarılan ve hizmete sunulan; bülten, dergi ve kitap sayısını ifade eder.  Elektronik ortama aktarılan 
basılı yayın sayısını artırmak amacıyla Tarım Bilgi Sistemi kapsamında kütüphane otomasyon sistemi 
kurulacaktır. 

4 
Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen 
faaliyet sayısı (Adet)  

23 25 40 

Faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesi ile hizmetten yararlananlara kolaylık 
sağlanacaktır. Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS), Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS), Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS), Tohum Veri Yönetim Sistemi (TVYS), Mera Bilgi Sistemini Geliştirme Projesi (Mer-Bis-Gep), 
Varlık Modülü, Açık Arşiv Sistemi, Kütüphane Otomasyon Programı,  Ulusal Gıda Kompozisyon Portalı, 
Personel Bilgi Sistemi, Proje Takip Sistemi, Gıda ve Yem Denetim Sistemi, Türk Veteriner Bilgi Sistemi 
(TÜRKVET), Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS), Laboratuvar Bilgi Sistemi, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi 
(GGBS), Alo Gıda Bilgi Sistemi ve Gıda Ürünleri Takip Sistemi,  Sözleşmeli Personel Maaş Sistemi 
(SPMS), Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS), İşçi Maaş Sistemi (İMS), Geçici Personel Maaş Sistemi-
4C (GPMS), Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS), Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS), Hibe İşlemleri Yönetim 
Sistemi, personel tayin taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının bildirilmesi elektronik ortamda 
yürütülmekte ve izlenmektedir. 

5 E-devlet kapısında verilen hizmet sayısı (Adet) 0 1 2 

Tarım Bilgi Sistemi projesi kapsamında Bakanlık tarafından verilen hizmetlerin tümü bir 
merkezde toplanarak “www.turkiye.gov.tr” elektronik portal yapısının kullanılması sağlanacaktır. 
Tarımsal destekleme hizmetinin ve Tarım Bilgi Sistemine ait hizmetlerin e-devlet üzerinden 
verilmesi hedeflenmektedir. Hizmet sayısı Tarım Bilgi Sistemi ile birlikte arttırılacaktır. 

 



89 

PERFORMANS HEDEFİ – 16 
 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

6 Entegre edilen veri tabanı sayısı (Adet) 14 18 20 

Bakanlığımızda mevcut veri tabanları arasında ortak veri kullanımı sağlanan sistemlerin sayısını ifade 
eder. Veri tabanlarının birbirleriyle veri alışverişi yapabilmeleri ve karar vericilere daha etkin veri akışı 
hedeflenmektedir. Tarım Bilgi Sistemi kapsamında, Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz 
Laboratuvarları Bilgi Sistemi, Kooperatif Kredileri Takip Sistemi, Kırsal Kalkınma Yatırımları 
Destekleme Süreç ve Envanter Yönetim Bilgi Sistemi, Bitki Ekolojik Gereksinim Veritabanı Uygulaması, 
Pazarlama Bilgi Sistemi, Gübre Kayıt ve Takip Sistemi, Sertifikalı Tohum Kayıt ve Takip Sistemi, Zirai 
Mücadelede Bitki Koruma Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi, Sulama Tesisleri Bilgi Sistemi, Kurumsal 
Gösterge ve Performans Takip Sistemi, Bilgi Sistemleri Yönetim Modülü, Hayvancılık (büyükbaş, 
küçükbaş, su ürünleri ve arıcılık) Takip Sistemi, TÜRKVET ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve diğer 
bilgi sistemleri entegrasyonu aşamaları gerçekleştirilmektedir. 

7 
Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı 
(Adet) 

414 500 400 

Hizmet binalarının ve lojmanların kalite standardının yükseltilerek çalışma ortamlarının 
iyileştirilmesi için bakım, onarım ve gelişen teknik şartlara bağlı olarak modernize edilmesi 
hedeflenmektedir. 

8 Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet)  5 5 5 

İhtiyaç doğrultusunda hizmet binası bulunmayan ya da kullanıma uygun olmayan il ve ilçe 
müdürlüklerine yeni hizmet binaları yapılacaktır. 

9 
Bakanlık Felaket Kurtarma Merkezinin kapasite 
kullanım oranı (%) 

30 40 50 

Bakanlık veri merkezinde bulunan sunuculardaki verilerin beklenmeyen bir durumda 
kaybedilmemesi için, oluşturulan felaket kurtarma merkezinde verilerin yedeklenmesi 
sonucunda kapasitenin kullanım oranını ifade eder. Bakanlık veri merkezinde bulunan 
sunuculardaki bütün verilerin yedeklenmesi hedeflenmektedir. 

10 
Bakanlık veri merkezinin kapasite kullanımı 
artış oranı (%) 

30 40 45 

Bakanlığın artan bilişim teknolojisi ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli kapasite artışları 
gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Bakanlık veri merkezi kapasitesi sunucu, veri depolama birimi ve 
ağ ürünlerini içinde barındıran kabin sayısında artış sağlanacaktır. 

10 İnternet hizmetindeki kesilme oranı (%) 3,0 1,3 0,5 

Elektrik kesintisi ve Türk Telekom’un hizmet eksikliği dışında, Merkez Yerleşke’de internet 
kesilmelerinin gerçekleştiği gün sayısının toplam iş günü sayısına oranını ifade eder. Ağ yapısında 
yer alan cihaz ve fiber optik kabloların yedeklenerek arıza durumunda hizmetin devamlılğının 
sağlanması ve internet kesintilerinin minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Ağ bakımları hafta 
sonları, mesai saatleri dışı ve resmi tatillerde yapılmaktadır. 

 
 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi 45.425.000 0 45.425.000 

2 Fiziksel ve sosyal altyapıyı geliştirme 163.963.000 0 163.963.000 

GENEL TOPLAM 209.388.000 0 209.388.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 16. 

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek. 

FAALİYET ADI Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.00.10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilişim hizmetlerinin işlem ve sürecinin hızlandırılması, insan kaynaklarının ve zamanın etkin 
kullanılması, personelin çalışma ortamının fiziki ve teknik koşullarının iyileştirilmesi, 
faaliyetlerimizin hızlı, doğru ve etkin sunulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 
Faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi, kontrollerin daha kolay ve çabuk yapılmasını sağladığı 
için bu çalışmalara önem verilecektir. EDYS kullanımı 2014 yılında taşra birimlerinde de 
yaygınlaştırılarak EDYS kullanan birim sayısında artış sağlanacaktır. Yaygınlaştırma sırasında 
donanım alımları yapılacak ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 
Video konferans gerçekleştirilmesi çalışmalarının tamamlanması amacıyla Türk Telekom ile 
protokol yapılmış ve 2014 yılı başında video konferans cihazlarının İl Müdürlüklerine kurulumları 
tamamlanmıştır. Sistemin aktif çalışması ve etkin kullanımı için çalışmalar sürdürülmektedir. 
Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen faaliyet uygulamaları arttıkça, hem uygulamaların farklı 
platformlarda geliştirilebilmesi ve hem de geliştirilen uygulamaların performanslarının 
artırılabilmesi amacıyla donanım ve yazılım imkanları arttırılacaktır. Bunun yanında üretilen 
uygulamaların bakanlık bünyesinde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla Bakanlık personeline eğitim 
verilecektir.  
Daha verimli ve hızlı bir şekilde e-devlet üzerinden hizmet verilebilmesi amacıyla donanım 
altyapısının sürekli güncel tutulması, yazılım geliştirimeleri gerçekleştirilecektir. 
Yeni uygulamaların geliştirilmesi, yeni veritabanı entegrasyonlarını zorunlu kılmaktadır. Yeni 
veritabanı entegrasyonları da var olan lisansların artırımıyla mümkün olabilmektedir. Kurulu 
altyapının devam edebilmesi ve genişleyebilmesi için veritabanlarına ait yazılımların 
güncellemeleri ve var olan veritabanlarının güncellenebilmesi için lisans alımları 
gerçekleştirilecektir. 
Gün geçtikçe artan uygulamalar ve altyapının geliştirilmesine yönelik talepler, veri merkezinin 
genişlemesini sağlarkan, aynı zamanda Felaket Kurtarma Merkezinin kapasitesinin de 
artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla veri merkezinde yapılan her bir donanımsal 
yenileme, Felaket Kurtarma Merkezinde de donanım altyapısının güncellenmesini zorunlu hale 
getirmektedir. Bu amaçla kapasite artırımı gerçekleştirilecektir. Belirtilen amaçlar doğrultusunda 
yeni donanım ve yazılımlarla hem altyapının geliştirilmesi hem de veri merkezinin yönetiminde 
yaşanabilecek sorunların ortadan kaldırılması sağlanacaktır. 
Tayin talepleri elektronik ortamda alınarak başvuru süresi kısalmakta  değerlendirilmesi yapılarak  
sonuçlarda elektronik ortamda duyurulmaktadır.  
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hızlı, etkin ve ekonomik şekilde yürütülmesi, izleme ve 
değerlendirme aşamalarının daha iyi ve sağlıklı yapılması amacıyla “Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi 
(HİEBİS)" kurulmuş ve hizmet içi eğitim programı dâhilindeki faaliyetler elektronik ortamda 
yürütülmeye başlanmıştır. 2015 yılında HİEBİS sistemine yeni bir modül eklenecektir. 
Bakanlığımızca yayınlanan süreli yayınlar ve kitapların elektronik ortama aktarılması ile 
personelin ve hedef kitlenin bu yayınlara kolay ulaşımı sağlanacaktır. Böylelikle Bakanlığımızın 
faaliyetleri konusunda daha geniş bir kitlenin doğru bilgiye kolaylıkla ulaşması amaçlanmaktadır. 
Araştırma kurumlarının her türlü ekipman, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları TAGEM web 
sayfasındaki “Varlık Modülü” üzerinden takip edilmekte, izlenmekte ve güncellenmektedir. 
Araştırma projelerinin sonuçlarının tüm kamuoyuna yayımlanması TAGEM web sayfasındaki 
“Açık Arşiv Sistemi” üzerinden yapılmakta olup, diğer paydaşların hizmetine sunulmaktadır.  
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PERFORMANS 
HEDEFİ 16. 

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek. 

FAALİYET ADI Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi 

“Kütüphane Otomasyon Programı” ile TAGEM ve Araştırma kurumlarında bulunan 
kütüphanelerdeki kaynaklara internet ortamında erişim sağlanmaktadır. Gıda konusunda 
araştırma kurumlarımızın yapmış olduğu analizler, kompozitler ve toplantı tutanakları girişleri 
TAGEM web üzerindeki “Ulusal Gıda Kompozisyon Portalında” paylaşılmakta ve takip 
edilmektedir. Araştırma faaliyetleri ile ilgili anket çalışmaları tagem.gov.tr adresi üzerinden 
yürütülmektedir. Ülkemizin su ürünleri genetik kaynakları konusunda bilgilendirme amacıyla veri 
tabanı oluşturulmuş olup, balik.tagem.gov.tr adresinden hizmet vermektedir. Araştırma 
projelerinin başvuru ve takibinin internet ortamından yapılabilmesi için “Proje Takip Sistemi” 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Bu faaliyette sunucu, depolama, yedekleme, ağ ve güvenlik altyapısı, Bakanlık Veri Merkezi bina 
altyapısı, Bakanlık anasayfası portal yapısı, bilişim hizmetleri giderleri, basılı materyalin elektronik 
ortama aktarılması için gerekli donanım, teçhizat ve uzman personel çalıştırılması, bilgisayar 
donanım ve yazılımı, eğitim giderleri, sarf malzemeleri maliyet unsurlarını oluşturmaktadır. 

 
 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BİLGİ VE İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 

YÖNETİMİ 

01 Personel Giderleri 2.040.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 308.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.077.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 42.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 45.425.000,00 

B
ü

tç
e 
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ış

ı 
K

ay
n

ak
 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 45.425.000,00 
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PERFORMANS  
HEDEFİ 16. 

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek. 

FAALİYET ADI Fiziksel ve sosyal altyapıyı geliştirmek 

SORUMLU HARCAMA 
BİRİMİ VEYA 

BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 

Çalışanların iş başarısının ve tatmininin artırılmasına yönelik çalışma koşullarının, sosyal 
imkanların  iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, tüm paydaşlar için hizmet alanlarında fiziki ve teknik 
koşulların üst düzeyde sağlanması, sürdürülebilir kılınması önem arz etmektedir.  
Bakanlık kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması doğrultusunda performans 
artırımını sağlamak için Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında bulunan hizmet binaları ve 
lojmanlarının, fiziki alt yapılarının geliştirmesi, rehabilite edilmesi, modernizasyonunun 
sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle, kullanım sürecinde ekonomik ömürlerini tamamlayan 
ya da ihtiyaç duyulan merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının yeterli fiziki alt yapıya 
kavuşmasına yönelik iyileştirmeler hedeflenmektedir. 
Bakanlığımız personeli arasında sosyal iletişimin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli sportif ve sosyal 
aktiviteler düzenlenecek olup, her türlü iletişim kanalı kullanılarak katılımın yüksek olması 
sağlanacaktır. Düzenlenecek aktivitelerle  personelimizin  moral ve motivasyonunda artış 
sağlanacak, çalışanlar arası uyum ve iletişim güçlendirilecek, böylelikle çalışma  performansınının 
artırılmasına katkıda bulunulacaktır.  
2015 yılında yapımı ve bakım onarımı planlanan hizmet binası için öngörülen ödenekler dahilinde 
maliyet hesaplamaları yapılmıştır. 

 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

FİZİKSEL VE SOSYAL 
ALTYAPIYI 

GELİŞTİRMEK 

01 Personel Giderleri 54.252.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.356.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.275.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 0,00 

06 Sermaye Giderleri 81.080.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 163.963.000,00 
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ak
 Döner Sermaye 0,00 

Diğer Yurt İçi 0,00 

Yurt Dışı  0,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 0,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 163.963.000,00 
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STRATEJİK AMAÇ 6.  
Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal 
mükemmeliyeti sağlamak. 

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

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

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

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

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

565 315 250 

Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları ifade eder. Bakanlık 
faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla tarımsal üretimle ilgili toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, 
paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve fuarlar düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

2 
Uluslararası kurum/kuruluşlarla 
gerçekleştirilen etkinlik sayısı (Adet) 

4 7 8 

Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarla birlikte organizasyonlar 
yapılacaktır. FAO ve Gelişen Yirmi Ülke (G-20) kapsamında 4 adet etkinlik ve ikili ilişkiler 
kapsamında 4 adet Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı yapılması planlanmaktadır. 

3 Bakanlığın medyada yer alma sıklığı (Adet) 256.353 234.000 242.000 

Bir yıl içinde Bakanlığımız hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. Bakanlığımızın hizmetleri 
medya vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacaktır. 

4 Web sitesi ziyaretçi sayısı (Sayı) 3.000.000 5.000.000 10.000.000 

Bakanlığımız web sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli 
güncellenerek ziyaretçi sayısı artırılacaktır. Tüm merkez birimleri web siteleri Bakanlık web 
sitesine taşınmış olup il Müdürlükleri web sitelerinin de aynı şekilde hizmet vermesi 
hedeflenmektedir. 

5 Web Tarım TV izlenme sayısı (Sayı) 1.600.000 1.850.000 1.900.000 

İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV’nin yıl içerisinde görüntülenen sayfa sayısını ifade 
eder. Bakanlığımız politikalarının, faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin kamuoyuna güncel olarak 
ulaşımını sağlamak amaçlanmaktadır. İnternet sitesi izlenme sayıları ve buna bağlı istatistikler, 
daha güvenli veri almayı sağlayan bir programla tesbit edilmeye başlanmıştır. 

6 
Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı 
(Adet) 

243.800 400.000 450.000 

Eğitim ve yayım amacıyla hedef kitleye dağıtımı ve satışı yapılan materyal sayısını ifade eder. 
Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çiftçi Eğitim Seti, Türktarım Dergisi 
gibi, dergi ve kitaplar projeler kapsamında  basılarak dağıtılmaktadır. Bu basılı materyaller 
vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve doğru teknolojileri benimsemesi 
amaçlanmaktadır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2013 2014 2015 

7 
Tarımsal içerikli TV program sayısı 
(Adet) 

158 200 200 

Televizyonun çok geniş kitlelere ulaşması ve etkili bir yayın aracı olması, bu yayın vasıtasının 
tarım alanında kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ulusal ve yerel kanallarda yayınlanacak eğitim 
filmi, spot ve belgeseller ile tarım ve tarımla ilintili tüm konular, teknolojik gelişmeler, gündeme 
yansıyan değişiklikler hakkında üreticilerin, tüketicilerin ve toplumun bilgilendirilmesi ve bu 
programların il müdürlükleri vasıtasıyla çiftçi eğitimlerinde kullanılması hedeflenmektedir. 

8 
İkili İlişkiler Kapsamında 
Yürütülen Etkinlik sayısı (Adet) 

25 20 22 

Bakanlığımız, ikili ilişkiler ve protokoller kapsamında uluslararası tarımsal işbirliğimizi geliştirmek 
amacıyla üst düzey ziyaret ve kabuller gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler sonucunda 
Bakanlığımızın kurum imajı güçlenmekte, etkinliği ve böylelikle tarımsal ticaret hacmi 
artmaktadır. 2015 yılında ikili ilişkiler kapsamında 20 adet ve uluslararası kuruluşlar kapsamında 
2 adet etkinlik gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

 
 
 

FAALİYETLER 
KAYNAK İHTİYACI 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı 50.221.000 2.300.000 52.521.000 

GENEL TOPLAM 50.221.000 2.300.000 52.521.000 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 17. 

Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak. 

FAALİYET ADI Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı 

SORUMLU 
HARCAMA 

BİRİMİ VEYA 
BİRİMLERİ  

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
30.01.00.25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 
30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.01.36.00 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak için Bakanlığımız faaliyetlerinin 
tanıtılması, medya  ve kamuoyu ile işbirliği içerisinde çalışılması sağlanacak, faaliyetler kamuoyu 
ile paylaşılacak, doğru bilgiye ulaşma kolaylaştırılacaktır. Bakanlığın hizmetleri hakkında 
toplumun bilinçlendirilmesi ve önemli konularda farkındalığın arttırılması, tarımsal üretimle 
uğraşanlar dahil tüm vatandaşlarda Bakanlık hizmetlerinden faydalanma anlayışının geliştirilmesi, 
araştırma çalışmaları sonucunda elde edilen sonuçların paydaşlarla paylaşılması ve uygulamaya 
aktarılması sağlanacaktır. 
Diğer ülkelerle ikili ilişkiler bağlamında, Bakan ve üst düzey ziyaretlerin ön hazırlıkları yapılmakta, 
ülke dosyaları hazırlanmakta, ülkelerle protokol ve anlaşmalar hazırlanmakta, Tarım Yürütme 
Toplantıları düzenlenmekte ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları koordine edilerek katılım 
sağlanmakta, ülke ve kuruluş temsilcileri ağırlanmaktadır. 
Bakanlığımız, FAO ve benzeri uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesi yanında, İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik İşbiriği Teşkilatı (EİT), Gelişen Sekiz Ülke (D-8) gibi kuruluşların 
gıda güvenliği ve tarımla ilgili konularında odak noktası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ve G-20’nin ilgili konularında ulusal koordinatör, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bölgesel 
Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin yürütücüsüdür. Bu kapsamda Bakanlığımız, anılan 
kuruluşların faaliyetlerine  katılım ve katkı sağlamakta, başta bakanlar düzeyinde olmak üzere 
toplantılar düzenlemektedir. 
Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler kapsamında, Bakanlığımızın sorumlu ve ilgili olduğu fasıllara ilişkin 
uyum çalışmaları yürütülmekte, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Türkiye-
AB Mali İşbirliği kapsamında projelerin hazırlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kontrolü, 
değerlendirilmesi ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi 
Değişim Ofisi (TAIEX) eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Türkiye-AB Tarım ve Balıkçılık Alt 
Komitesi, bu Komite altında oluşturulan Çalışma Grupları, Gümrük Birliği Ortak Komitesi 
toplantılarına katılım sağlanmaktadır. AB'deki gündem ve yayımlanan kararların takibi yapılmakta 
ve bu çerçevede "Uzman Gözüyle" bülteni yayımlanmaktadır. 
Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde gerçekleştirilen Komite Toplantılarına ve Serbest Ticaret 
Anlaşmaları (STA)  müzakerelerine ve imzalanmış olan STA’lar çerçevesinde düzenlenen Ortak 
Komite toplantılarına katılım sağlanmaktadır.  
Bakanlığımız görev alanlarında ve tarımla ilgili konularda dış ticaret verileri takip edilmekte ve 
tarımsal ihracatın artırılması ile ülkelerle yaşanan ticari sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir. Bakanlığımızın dış ülkelerde tarımla ilgili danışma hizmetlerinin yürütülebilmesi 
Belçika/Brüksel, İsviçre/Cenevre, İtayla/Roma ve ABD/Washington'da toplam 5 adet Tarım 
Müşaviri ile sağlanmaktadır. 
Web Sayfası'nın geliştirilmesi amacıyla tarim.gov.tr adresinin kullanımının yaygınlaştırılması 
kapsamında donanım (sunucu, storage), yazılım (Lisans) ve bakım ihtiyacı karşılanacaktır. Bunun 
yanında bağlı birimlerin tarim.gov.tr üzerinden hizmet vermesi nedeniyle hizmet içi eğitim 
taleplerinin karşılanması amacıyla kurum içi eğitimler verilecektir. 
Balıkçılık Sezonu açılış organizasyonu yapılarak su ürünleri ile ilgili faaliyetlerin ve yapılan 
hizmetlerin kamuoyuna aktarılması, bilgi ve bilinç düzeyinin yükselterek su ürünleri konusunda 
farkındalık ortaya koyulması hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS 
HEDEFİ 17. 

Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak. 

FAALİYET ADI Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı 

Faaliyetlerin maliyet unsurları; yurt içi ve yurt dışı toplantı, eğitim, seminer ve diğer 
organizasyonlar, katılım için yolluk ve harcırah giderleri ile temsil tören ağırlama harcamaları, 
üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşların yıllık üyelik aidatı ve katkı payı ödemeleri, kırtasiye 
ve gerekli donanım alım ve bakım onarım masrafları, kamu spotu giderleri, broşür, fotoğraf ve 
kamera çekimi için gerekli alımlar, sarf malzemesi giderleri, medya takip hizmetleri, TV yayınları 
için senaryo, çekim, montaj, seslendirme, kurgu ve intenet tabanlı televizyon giderleri, taşıt 
kiralama giderleridir. 
 
 
 

FAALİYET ADI EKONOMİK KOD ÖDENEK 

BAKANLIK 
HİZMETLERİNİN 

TANITIMI 

01 Personel Giderleri 401.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 67.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 835.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 

05 Cari Transferler 23.418.000,00 

06 Sermaye Giderleri 25.500.000,00 

07 Sermaye Transferleri 0,00 

08 Borç Verme 0,00 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 50.221.000,00 

B
ü
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Döner Sermaye 1.450.000,00 

Diğer Yurt İçi 800.000,00 

Yurt Dışı  50.000,00 

TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI 2.300.000,00 

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 52.521.000,00 
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Açıklama 

2015 

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

(TL) Pay (%) (TL) Pay (%) (TL) Pay (%) 

1   
Tarımsal kaynakları 
korumak, iyileştirmek ve 
devamlılığını sağlamak. 

430.427.000,00 2,93 6.364.000,00 1,33 436.791.000,00 2,88 

 1 
Tarımsal kaynakların 
korunması ve iyileştirilmesi 

430.427.000,00 2,93 6.364.000,00 1,33 436.791.000,00 2,88 

2   

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

2.210.262.000,00 15,04 25.102.000,00 5,25 2.235.364.000,00 14,73 

  2 
Tarımsal üretimde verim ve 
kaliteyi artırma 

2.176.762.000,00 14,81 0,00 0,00 2.176.762.000,00 14,34 

  3 Araştırma ve geliştirme 33.500.000,00 0,23 25.102.000,00 5,25 58.602.000,00 0,39 

3   
Tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

7.053.103.000,00 47,99 0,00 0,00 7.053.103.000,00 46,47 

  4 
Tarımsal üretimde arz 
güvenliğinin sağlanması 

7.053.103.000,00 47,99 0,00 0,00 7.053.103.000,00 46,47 

4   
Gıda ve yem kontrol 
hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak. 

37.100.000,00 0,25 0,00 0,00 37.100.000,00 0,24 

  5 
Gıda ve yem kontrol 
hizmetleri 

30.100.000,00 0,20 0,00 0,00 30.100.000,00 0,20 

  6 Gıda ve yem araştırmaları 7.000.000,00 0,05 0,00 0,00 7.000.000,00 0,05 

5   

Gıda ve yem işletmelerinin 
altyapılarını güçlendirmek 
ve standartlara uyumunu 
sağlamak. 

19.818.000,00 0,13 0,00 0,00 19.818.000,00 0,13 

  7 
Gıda ve yem işletmelerinde 
standardizasyon 

19.818.000,00 0,13 0,00 0,00 19.818.000,00 0,13 

6   
Güvenilir gıda konusunda 
toplumda duyarlılığı 
artırmak. 

2.900.000,00 0,02 0,00 0,00 2.900.000,00 0,02 

  8 
Güvenilir gıda bilincini 
artırma 

2.900.000,00 0,02 0,00 0,00 2.900.000,00 0,02 

7   

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

10.000.000,00 0,07 900.000,00 0,19 10.900.000,00 0,07 

  9 
Bitki sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 

6.000.000,00 0,04 0,00 0,00 6.000.000,00 0,04 

  10 Bitki sağlığı araştırmaları 4.000.000,00 0,03 900.000,00 0,19 4.900.000,00 0,03 

8   

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

9.791.000,00 0,07 0,00 0,00 9.791.000,00 0,06 

  11 
Bitki koruma ürünleri 
kontrol hizmetleri 

700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 

  12 
Bitki koruma ürünleri 
araştırmaları 

9.091.000,00 0,06 0,00 0,00 9.091.000,00 0,06 

9   

Bitkisel üretimde iç ve dış 
karantina hizmetlerini 
geliştirmek. 
 

25.900.000,00 0,18 0,00 0,00 25.900.000,00 0,17 

  13 
Bitkisel üretimde karantina 
hizmetleri 
 

24.300.000,00 0,17 0,00 0,00 24.300.000,00 0,16 

  14 
Bitkisel üretimde karantina 
araştırmaları 
 

1.600.000,00 0,01 0,00 0,00 1.600.000,00 0,01 
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Açıklama 

2015 

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

(TL) Pay (%) (TL) Pay (%) (TL) Pay (%) 

10   
Hayvan hastalık ve 
zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliştirmek. 

217.750.000,00 1,48 0,00 0,00 217.750.000,00 1,43 

  15 
Hayvan sağlığı 
hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 

209.250.000,00 1,42 0,00 0,00 209.250.000,00 1,38 

  16 Hayvan sağlığı araştırmaları 8.500.000,00 0,06 0,00 0,00 8.500.000,00 0,06 

11   

Hayvan refahının 
sağlanması için gerekli 
standart ve sistemleri 
oluşturmak. 

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 

  17 
Hayvan refahı 
standardizasyonu 

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 

12   
Tarımsal altyapı 
hizmetlerini geliştirmek. 

403.700.000,00 2,75 0,00 0,00 403.700.000,00 2,66 

  18 Tarımsal altyapı hizmetleri 403.700.000,00 2,75 0,00 0,00 403.700.000,00 2,66 

13   

Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve 
katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

107.460.000,00 0,73 0,00 0,00 107.460.000,00 0,71 

  19 
Tarım ürünlerinin 
pazarlanması ve 
değerlendirilmesi 

85.260.000,00 0,58 0,00 0,00 85.260.000,00 0,56 

  20 
Organize tarım ve 
hayvancılık bölgelerinin 
geliştirilmesi 

22.200.000,00 0,15 0,00 0,00 22.200.000,00 0,15 

14   

Kırsal alanda yaşam 
standartlarını yükseltmek 
ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak. 

617.188.000,00 4,20 0,00 0,00 617.188.000,00 4,07 

  21 Kırsal kalkınma 514.300.000,00 3,50 0,00 0,00 514.300.000,00 3,39 

  22 
Eğitim, danışmanlık, yayın 
ve yayım 

100.388.000,00 0,68 0,00 0,00 100.388.000,00 0,66 

  23 Kırsal alan araştırmaları 2.500.000,00 0,02 0,00 0,00 2.500.000,00 0,02 

15   

Kurumsal yönetim 
sistemini ve insan 
kaynakları yönetimini 
etkin hale getirmek. 

56.871.000,00 0,39 0,00 0,00 56.871.000,00 0,37 

  24 Kurumsal yönetim 48.094.000,00 0,33 0,00 0,00 48.094.000,00 0,32 

  25 İnsan kaynakları yönetimi 8.777.000,00 0,06 0,00 0,00 8.777.000,00 0,06 

16   

Teknolojik ve fiziksel 
altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları 
iyileştirmek. 

209.388.000,00 1,42 0,00 0,00 209.388.000,00 1,38 

  26 
Bilgi ve iletişim teknolojileri 
yönetimi 

45.425.000,00 0,31 0,00 0,00 45.425.000,00 0,31 

  27 
Fiziksel ve sosyal altyapıyı 
geliştime 

163.963.000,00 1,12 0,00 0,00 163.963.000,00 1,08 

17   
Kurum imajını 
güçlendirmek, etkinliği ve 
görünürlüğü artırmak. 

50.221.000,00 0,34 2.300.000,00 0,48 52.521.000,00 0,35 

  28 
Bakanlık hizmetlerinin 
tanıtımı 

50.221.000,00 0,34 2.300.000,00 6,63 52.521.000,00 0,35 

Performans Hedefleri Maliyetleri 
Toplamı 

11.462.129.000,00 77,98 34.666.000,00 7,25 11.496.795.000,00 75,75 

Genel Yönetim Giderleri 2.950.110.000,00 20,07 443.287.149  92,75  3.393.397.149,00 22,36 

Diğer İdarelare Transfer Edilecek 
Kaynaklar Toplamı 

286.279.000,00 1,95     286.279.000,00 1,89 

GENEL TOPLAM 14.698.518.000,00 100,00 477.953.149,00 100,00 15.176.471.149,00 100,00 
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TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 
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Ekonomik Kodlar 
(I.Düzey) 

Faliyet Toplamı 
Genel Yönetim 

Giderleri Toplamı 

Diğer İdarelere 
Transfer Edilecek 

Kaynaklar 
Toplamı 

Genel Toplam 

01 
Personel 
Giderleri 

138.775.000,00 2.428.659.000,00 248.000,00 2.567.682.000,00 

02 
SGK Devlet 
Primi Giderleri 

25.502.000,00 427.582.000,00 8.000,00 453.092.000,00 

03 
Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

263.346.000,00 88.254.000,00 195.000,00 351.795.000,00 

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 Cari Transferler 10.038.856.000,00 5.615.000,00 280.828.000,00 10.325.299.000,00 

06 
Sermaye 
Giderleri 

830.630.000,00 0,00 0,00 830.630.000,00 

07 
Sermaye 
Transferleri 

143.820.000,00 0,00 5.000.000,00 148.820.000,00 

08 Borç verme 21.200.000,00 0,00 0,00 21.200.000,00 

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bütçe Ödeneği 
Toplamı 

11.462.129.000,00 2.950.110.000,00 286.279.000,00 14.698.518.000,00 
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 Döner Sermaye 24.530.000,00 443.287.149,00  467.817.149,00 

Diğer Yurt İçi 
Kaynaklar 

4.674.000,00 0,00  4.674.000,00 

Yurt Dışı Kaynaklar 5.462.000,00 0,00  5.462.000,00 

Toplam Bütçe Dışı 
Kaynak İhtiyacı 

34.666.000,00 443.287.149,00  477.953.149,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 11.496.795.000,00 3.393.397.149,00 286.279.000,00 15.176.471.149,00 
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ 

No Performans Hedefi Faaliyetler  Sorumlu Birimler 

1 
Tarımsal kaynakları 
korumak, iyileştirmek ve 
devamlılığını sağlamak. 

Tarımsal kaynakların 
korunması ve 
iyileştirilmesi 

İl Müdürlükleri 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

2 

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

Tarımsal  üretimde 
verim ve kaliteyi 
artırma 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

Araştırma ve geliştirme 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

3 
Tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

Tarımsal üretimde arz 
güvenliğinin 
sağlanması 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

4 
Gıda ve yem kontrol 
hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak. 

Gıda ve yem kontrol 
hizmetleri 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanliği 

İl Müdürlükleri 

Gıda ve yem 
araştırmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

5 

Gıda ve yem 
işletmelerinin 
altyapılarını 
güçlendirmek ve 
standartlara uyumunu 
sağlamak. 

Gıda ve yem 
işletmelerinde 
standardizasyon 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

6 
Güvenilir gıda 
konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak 

Güvenilir gıda bilincini 
artırma 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

7 

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

Bitki sağlığı 
hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 

İl Müdürlükleri 

Bitki sağlığı 
araştırmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

8 

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

Bitki koruma ürünleri 
kontrol hizmetleri 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

Bitki koruma ürünleri 
araştırmaları 

İl Müdürlükleri 
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No Performans Hedefi Faaliyetler  Sorumlu Birimler 

9 
Bitkisel üretimde iç ve 
dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

Bitkisel üretimde 
karantina hizmetleri 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

Bitkisel üretimde 
karantina araştırmaları 

İl Müdürlükleri 

10 
Hayvan hastalık ve 
zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliştirmek. 

Hayvan sağlığı 
hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanliği 

İl Müdürlükleri 

Hayvan sağlığı 
araştırmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

11 

Hayvan refahının 
sağlanması için gerekli 
standart ve sistemleri 
oluşturmak. 

Hayvan refahı 
standardizasyonu 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

12 
Tarımsal altyapı 
hizmetlerini geliştirmek. 

Tarımsal altyapı 
hizmetleri 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

13 

Tarım ürünlerinin 
yerinde 
değerlendirilmesini ve 
katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

Tarım ürünlerinin 
pazarlanması ve 
değerlendirilmesi 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

Organize tarım ve 
hayvancılık bölgelerinin 
geliştirilmesi 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

14 

Kırsal alanda yaşam 
standartlarını 
yükseltmek ve kırsal 
kalkınmayı sağlamak 

Kırsal kalkınma 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

Eğitim, danışmanlık, 
yayın ve yayım 

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı 

İl Müdürlükleri 

Kırsal alan araştırmaları 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

15 

Kurumsal yönetim 
sistemini ve insan 
kaynakları yönetimini 
etkin hale getirmek. 

Kurumsal yönetim 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 

İnsan kaynakları 
yönetimi 

Personel Genel Müdürlüğü  

Özel Kalem Müdürlüğü 
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No Performans Hedefi Faaliyetler  Sorumlu Birimler 

16 

Teknolojik ve fiziksel 
altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları 
iyileştirmek. 

Bilgi ve iletişim 
teknolojileri yönetimi 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Fiziksel ve sosyal 
altyapıyı geliştime 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

İl Müdürlükleri 

Personel Genel Müdürlüğü 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

17 
Kurum imajını 
güçlendirmek, etkinliği 
ve görünürlüğü artırmak. 

Bakanlık hizmetlerinin 
tanıtımı 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

İl Müdürlükleri 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü 
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E. DİĞER HUSUSLAR 

ONUNCU KALKINMA PLANI – PERFORMANS HEDEFİ İLİŞKİSİ 
Onuncu Kalkınma Planı – Performans Hedefi ilişkisi, Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri 

ve Politikaları ile Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları bileşenleri için ayrı 
ayrı ortaya konulmuştur. 

Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri ve 
Politikaları 

Performans Hedefi 

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 

- İstihdam ve çalışma hayatı 
Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü 

dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın ve 
gençler olmak üzere tüm kesimler için 
nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye 
devam edilecektir. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

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

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme 

- Ödemeler Dengesi 
İthalat bağımlılığını azaltmayı esas alan 

büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör 
boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi etkili 
olarak hayata geçirilecektir. 

Tüketime yönelik ihraç ürünlerinde 
özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, 
nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, 
patent tescili ve uluslararası marka 
oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve 
pazarlama konusundaki destekler 
ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirilecektir. 

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

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

- Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kamu Yatırımları 
Kamu yatırımları, bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel 
gelişme potansiyelini değerlendirmeyi 
hedefleyen alanlara yönlendirilmeye devam 
edilecektir. Bu kapsamda kentsel gelişme 
odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde 
üretken özel sektör yatırımlarını 
destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı 
projelerine, DAP, KOP ve DOKAP 
bölgelerinde de eylem planlarıyla 
önceliklendirilmiş projelere ağırlık 
verilecektir. 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

- Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere 

tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin 
kullanımını ve çevresel bozulmaların 
önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler ile 
katma değeri yüksek yeşil ürünler 
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleri desteklenecektir.  

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını 
güçlendirmek ve standartlara uyumunu 
sağlamak. 
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Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri ve 
Politikaları 

Performans Hedefi 

- Tarım ve Gıda 
Tarımda sosyal yapı gözetilerek üretim 

türüne göre yeter gelirli işletme büyüklüğü 
temelinde tarımsal işletmelerin etkinlikleri 
artırılacaktır.  

Çok sayıda ve dağınık yapıdaki 
parsellerden oluşan tarım işletmelerinde 
bütünlüğün sağlanması, arazi 
parçalanmasının önüne geçilmesi ve iyi 
işleyen bir tarım arazisi piyasasının tesis 
edilmesine yönelik hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

- Tarım ve Gıda 
Tarımsal destekler, tarım havzaları ve 

parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim 
odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde 
çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate 
alınacak, tarımsal desteklerin etkinliği 
izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal 
desteklemelerde ürün deseni ve su 
potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı 
üretim yöntemlerine önem verilecektir. 
Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamı 
genişletilerek yaygınlaştırılacaktır. 

Tarımsal ürün ihraç pazarları 
geliştirilecek, talebe uygun nitelik ve 
nicelikteki ürünlerin ihracatı amacıyla, 
üretim aşamasını dikkate alan destek 
programları uygulanacaktır. 

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

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

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

- Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Hayvan refahının sağlanması için gerekli 
standart ve sistemleri oluşturmak. 

- Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

- Tarım ve Gıda 
Sulama ve ulaştırmaya ilişkin olanlar 

başta olmak üzere arazi toplulaştırma 
faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları arasında 
koordinasyon sağlanacak, tarla içi geliştirme 
hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranı 
artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım 
tesislerinde toprak kanallar ile klasik 
sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş 
hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda 
modern sulama yöntemleri 
yaygınlaştırılacaktır.  

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Kırsal alanda yaşam standartlarını 

yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 
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Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri ve 
Politikaları 

Performans Hedefi 

- Tarım ve Gıda 
Gıda güvenliğini teminen ürün 

piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar 
gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, 
pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların 
azaltılması, piyasaların düzenlenmesine 
ilişkin idari ve teknik kapasitenin 
güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının 
etkin kullanılması sağlanacaktır. Üretici 
örgütlerinin pazara erişimi 
kolaylaştırılacaktır. 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

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

- Tarım ve Gıda 
Tarım ve sanayi işletmelerinin işbirliği ve 

entegrasyonu sağlanacak, yerel ve 
geleneksel ürünlerin katma değeri ve 
ihracata katkısı artırılacaktır. 

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

- Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

- Tarım ve Gıda 
Tarımsal bilgi sistemlerinin, ortak 

kullanıma izin verecek şekilde entegrasyonu 
sağlanacaktır.  

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Kurumsal yönetim sistemini ve insan 

kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. 
- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 

sosyal imkanları iyileştirmek. 

- Tarım ve Gıda 
Tarım sektörüne yönelik mesleki ve 

teknik eğitim ile yayım konularında bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde 
faydalanılacaktır. 

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

- Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak. 

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

- Tarım ve Gıda 
Katma değeri yüksek ürünlerin 

geliştirilmesine, gen kaynaklarının 
korunmasına, ıslah çalışmalarına, 
nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik 
araştırmalara öncelik verilecek, tarım ve gıda 
odaklı teknoparklar ile sektörel teknoloji 
platformlarının tesis edilmesi sağlanacaktır. 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
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Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri ve 
Politikaları 

Performans Hedefi 

- Tarım ve Gıda 
Tarım ve gıda işletmelerinin güvenilir 

üretim için hijyen mevzuatına uyum süreci, 
modernizasyon yatırımlarıyla hızlandırılacak 
ve bu amaçla söz konusu işletmelerin 
finansman ihtiyacına yönelik kaynak ve 
mekanizmalar çeşitlendirilecektir. 

- Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

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

- Tarım ve Gıda 
Gıda sanayiinde yerli hammaddenin 

rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir 
temini amaçlanacak; iç ve dış pazar için 
katma değeri yüksek ve özel tüketici 
gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler 
geliştirilecek; sektörde çevre duyarlılığı 
gözetilecek; taklit, tağşiş ve kayıt dışılığın 
önlenmesi sağlanacaktır. 

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

- Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

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

- Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak. 

- Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Tarım ve Gıda 
Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde 

güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk 
değerlendirmesine dayalı akredite bir 
kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. 
Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler 
başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak 
üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik 
kriterleri etkin olarak uygulanacaktır. 

- Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

- Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak. 

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

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

- Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Tarım ve Gıda 
Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun 

yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık 
verilecek, bölgesel programların 
uygulanmasına devam edilecektir. 

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

- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Hayvan refahının sağlanması için gerekli 
standart ve sistemleri oluşturmak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 
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Onuncu Kalkınma Planı Hedefleri ve 
Politikaları 

Performans Hedefi 

- Tarım ve Gıda 
İşletme Odaklı Koruyucu Veteriner 

Hekimlik Sistemi ile hayvan refahını içerecek 
şekilde tek sağlık politikası hayata 
geçirilecektir.  

- Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Hayvan refahının sağlanması için gerekli 
standart ve sistemleri oluşturmak. 

- Tarım ve Gıda 
Çayır ve mera alanlarının tespit, tahdit, 

tasnif ve ıslah çalışmaları hızlandırılarak daha 
etkin ve verimli kullanımı sağlanacak, yem 
bitkisi ihtiyacı üretim ve ürün çeşitliliğindeki 
artışla karşılanacaktır. 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

Balıkçılıkta kaynak yönetimi bilimsel 
verilere dayalı ve etkin bir biçimde 
gerçekleştirilecek, idari kapasite 
güçlendirilecektir. Su ürünleri 
yetiştiriciliğinde, çevresel sürdürülebilirlik 
gözetilecek, ürün çeşitliliği ve markalaşma ile 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin 
artırılması sağlanacaktır. 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre 

- Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik 
Düşük gelirli bölgelerde ekonomik 

faaliyet kolları çeşitlendirilecek, KOBİ ve 
mikro işletmeler geliştirilecek, tarımsal 
verimlilik artırılacak, kentsel ve kırsal alanda 
yaşam kalitesi iyileştirilecek, beşeri ve sosyal 
sermaye güçlendirilecektir. Bu bölgelerin 
ulusal pazarla ve diğer bölgelerle 
bütünleşme düzeyi yükseltilecek; eğitim, 
sağlık, iletişim ve yerel yönetim hizmetlerinin 
sunum kalitesi ve erişilebilirliği artırılacaktır. 

Başta düşük gelirli bölgelerde olmak 
üzere sosyo-ekonomik gelişme ve altyapı 
imkânları bakımından çevrelerine hizmet 
verme potansiyeli bulunan merkezleri 
destekleyen programlar güçlendirilerek 
sürdürülecek, göçün bölgesel büyüme odağı 
işlevi görecek bu merkezlere yönelmesini 
kolaylaştıran şartların oluşumu 
desteklenecektir.  

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 
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- Kırsal Kalkınma 
Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke 

ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet 
sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve 
coğrafi dezavantajlarını gözeten yenilikçi yöntemler 
geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç 
duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel idarelerin 
işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. 

Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal 
toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede 
iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini 
ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, 
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun 
azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile 
çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır.  

Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı 
turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi 
tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir.  

Kırsal kalkınma destekleri tarımda rekabet gücünü 
iyileştirecek şekilde kullandırılacaktır. Bu alanda AB 
kaynakları ve ulusal kaynaklar arasında hedef birliği 
güçlendirilecek, potansiyel yararlanıcılar ve coğrafi 
kapsam bakımından uyum ve tamamlayıcılık ilişkisi 
geliştirilecektir. 

Kırsal nüfusun bilişim hizmetlerine erişimini 
güçlendirmek amacıyla halen Evrensel Hizmet Fonu 
kapsamında belirlenmiş bulunan bilişim altyapısı 
hizmet türleri geliştirilecek ve yatırımlarda 
dezavantajlı yerleşimlere öncelik verilecektir.  

- Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve 
gıda güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 

- Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak. 

- Çevrenin Korunması 
Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından 

önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması, 
sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi 
sağlanacaktır.  

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları 
ülke gerçekleri gözetilerek “ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar” ile “göreceli kabiliyetler” ilkeleri 
doğrultusunda sürdürülecektir. 

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler 
ve şehirleşme gibi alanlarda yeşil büyüme fırsatları 
değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik 
büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, Ar-Ge ve 
yenilikçilik desteklenecektir 

- Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve 
gıda güvenliğini sağlamak. 

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

- Bitki koruma ürünleri ile uygulama 
ekipmanlarının kontrol ve 
denetim hizmetlerini geliştirmek. 
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- Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 
Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve 

belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve 
sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyon geliştirilecektir.  

Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân 
verecek şekilde geliştirilecektir.  

Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının 
belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin 
oluşturulması; su kaynaklarının korunması, 
iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü 
sağlanacaktır. 

İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm 
faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri 
değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, 
kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak 
üzere gerekli önlemler alınacaktır. 

- Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve 
gıda güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak. 

- Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 
Özel öneme sahip doğal korunan alanlar başta 

olmak üzere, nitelikli tarım arazileri ve orman varlığını 
koruyacak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle 
çölleşme ve erozyona karşı mücadele 
etkinleştirilecek, tarımsal faaliyetlerin toprak 
kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri 
izlenerek önleyici tedbirler yoğunlaştırılacaktır.  

Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine ulaşabilmeyi 
teminen, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 
sistemlerinden faydalanılarak Ulusal Toprak Veri 
Tabanı oluşturulacak ve arazi kullanım planlaması 
yapılarak tarım başta olmak üzere toprağın etkin 
kullanımı sağlanacaktır.  

Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 
yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, 
farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilecektir. 

- Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve 
gıda güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak 
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Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı 

Verimlilik Algısının ve Verimliliği 
Artırmaya Yönelik Uygulama Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi, 

İşletmelerde Kurumsallaşmanın 
Geliştirilmesi, 

Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi, 
İşletmelerde Ölçek Ekonomilerinin 

Desteklenmesi. 

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

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini 

ve katma değerinin artırılmasını sağlamak. 
- Kurumsal yönetim sistemini ve insan 

kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. 

İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 

Üretimde Dönüşümün 
Gerçekleştirilmesi, 

Yerli Girdi Kullanımının ve 
Yerlileşmenin Artırılması, 

Dış Ticarete Dönük Düzenlemelerin 
Gözden Geçirilmesi, 

Atıkların Ekonomiye Kazandırılması. 

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

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

-  Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini 
ve katma değerinin artırılmasını sağlamak. 

Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı 

İsrafın Azaltılması ve Mükerrer 
Tüketimin Önlenmesi 

 
 
 
 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve 
devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı 
artırmak 
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Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı 

- Tarımsal Desteklerde Etkinliğin 
Sağlanması  
Tarımsal desteklere ilişkin mevzuat ve 

uygulamaların birleştirilmesi ve bu 
desteklerin etkileşim içinde bulunduğu 
sektörlerin ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını 
gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi, 

Tarım sektöründe; örgütlü ve rekabet 
gücü yüksek bir yapının oluşumuna imkân 
veren, gıda güvenliği ve güvenilirliğini 
sağlayan, doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımını gözeten bir destek sisteminin 
kurulması,  

Tarımsal desteklerle amaçlanan sosyal 
ve üretim odaklı fayda ile kamunun mali 
yükünün karşılaştırılmasına imkân verecek 
bir izleme ve değerlendirme sisteminin 
kurulması ve tarımsal desteklerin 
etkinliğinin düzenli ölçülmesi. 

Kamu yatirimlarinin 
rasyonelleştirilmesi, 

Cari harcamalarin kontrol altinda 
tutulmasi, 

Program-bütçe bağlantisinin 
güçlendirilmesi. 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve 
devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

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

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

- Hayvan refahının sağlanması için gerekli 
standart ve sistemleri oluşturmak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 
 

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı 

Bürokratik Süreçlerin İyileştirilmesi, 
Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi, 
Yatırım Yeri Temininin Kolaylaştırılması, 
İş ve Yatırım Ortamıyla İlgili Yönetişimin 

Bölgesel Düzeyde Geliştirilmesi. 

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

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

- Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve 
görünürlüğü artırmak. 
 



112 

Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

İş Gücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı 

Kadınların İşgücüne ve İstihdama 
Katılımının Artırılması, 

İstihdam Teşviklerinin Etkinleştirilmesi. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı 

Denetim ve Yaptırımların Daha Etkili 
Kılınması, 

Kurumlar Arası Koordinasyon ve Veri 
Paylaşımının Artırılması. 

- Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak. 

- Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

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

İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı 

İstatistikî Veri Üretiminin 
Önceliklendirilmesi, 

Kurumlar Arası İşbirliğinin 
Güçlendirilmesi, 

Uluslararası Normlarda İstatistik 
Üretiminin Sağlanması. 

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

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı 

Öncelikli Alanlarda Ticarileştirmenin 
Desteklenmesi, 

Beşeri ve Fiziksel Altyapının 
Güçlendirilmesi, 

Teknolojik Ürünlere Yönelik Yerli 
Üretim ve İhracatın Artırılması, 

Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi, 
Teknoloji Transferine Yönelik 

Mekanizmaların Oluşturulması. 

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

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

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı 

Kamu Tedarik Sisteminin Ar-Ge ve 
Yeniliği Destekleyecek Şekilde 
Düzenlenmesi, 

Kamu Alımlarıyla Girişimcilik ve Özel 
Sektörün Yenilik Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi. 

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

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

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek 
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Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim programı  

Su Dışındaki Yenilenebilir Kaynakların 
Değerlendirilmesi 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 
 
 

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 

- Mevcut Sulama Altyapısının 
Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması  

Eskiyen kanal ve şebekelerin belirlenecek 
öncelikler dâhilinde yenilenmesi ve kapalı 
sisteme geçilmesi 

Suyu tasarruflu kullanan modern sulama 
yöntemlerinin (damlama ve yağmurlama) 
mevcut ve yeni gerçekleştirilecek küçük 
sulama işlerinde yaygınlaştırılması  

Sulamada yeni tekniklere ilişkin Ar-Ge 
çalışmalarının ve yeni uygulamaların 
artırılması  

Arazi toplulaştırmasının sulama 
alanlarında hızlandırılması ve şebeke 
dağıtımında etkinliğin artırılması 

Sulama yatırımlarında cazibeli ve düşük 
pompajlı sulamaların öncelikle 
tamamlanması 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

- Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım 
Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın 
Artırılması 

Suyu tasarruflu kullanan sistemlerin 
tarımsal üretimde doğru kullanımı için eğitim 
ve yayım faaliyetlerinin artırılması 

 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Kurumsal yönetim sistemini ve insan 

kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. 
- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 

sosyal imkanları iyileştirmek. 
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Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

- Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas 
Alınarak Gözden Geçirilmesi 

Destekleme politikalarının 
geliştirilmesinde bölgesel su kısıtı ve 
çevrenin korunması unsurlarının göz önüne 
alınması 

Kuraklığa dayanıklı ürün çeşitleri 
geliştirilmesinin desteklenmesi 

Bölgelere göre ürün deseni 
değişikliklerinin özendirilmesi 

Destekler verilirken sularda tarımsal 
faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin 
izlenmesi, izleme sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve kirliliğin önlenmesi 
kriterlerinin dikkate alınması 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Kırsal alanda yaşam standartlarını 

yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak. 

- Su Havzaları Bazında Su Bütçesi Çalışmaları 
Yapılması 

Suyun bölgesel kısıtlar dikkate alınarak 
fiyatlandırılması ve fiyatların uygulamaya 
geçirilmesi 

Tarımsal su kullanımında tasarrufa 
yönelik yeni politikaların havza bazında 
yürürlüğe konulması 

Sulamada yeraltı sularının kullanımının 
sınırlandırılması ve kayıt altına alınması 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Kırsal alanda yaşam standartlarını 

yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 
- Sulamada Kurumsal Yapıların 

Etkinleştirilmesi 

Tarımsal üretim ve sulama altyapısına 
yönelik destek veren ve politikayı belirleyen 
kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün 
geliştirilmesi  

Sulama amaçlı kurulan örgütlerin borç 
yükümlülüklerini zamanında yerine 
getirmeleri için idari kapasitelerinin ve kamu 
denetim sistemlerinin güçlendirilmesi 

- Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek 
ve devamlılığını sağlamak. 

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

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Kırsal alanda yaşam standartlarını 

yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 
- Kurumsal yönetim sistemini ve insan 

kaynakları yönetimini etkin hale getirmek. 

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 

Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin 
Sağlanması 

- Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

- Bitkisel üretimde iç ve dış karantina 
hizmetlerini geliştirmek. 

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 
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Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı  

Eğitim Çağındaki Gençlerin Temel 
Becerilerinin Geliştirilmesi 

Genç İşgücünün Temel Becerilerinin 
Geliştirilmesi 

Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması 

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

- Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak 

- Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek. 
- Tarım ürünlerinin yerinde 

değerlendirilmesini ve katma değerinin 
artırılmasını sağlamak. 

- Kırsal alanda yaşam standartlarını 
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak 

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı 

İş ve Yaşam Ortamının İyileştirilmesi 
Destekleme Mekanizmaları Geliştirilmesi  

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

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

- Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve 
görünürlüğü artırmak. 

Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı 

- Gıda Güvenilirliğinin Artırılması 
Sağlık ve hijyen koşulları dikkate alınarak 

güvenilir gıda üretim ve tüketimi için 
toplumun bilimsel verilere dayalı olarak 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğinin artırılması, mevzuatın 
uluslararası gelişmeler dikkate alınarak 
sürekli güncellenmesi  

Gıda denetim ve kontrol altyapısının 
geliştirilmesi 

Güvenilir gıda üretim ve tüketimi için 
gıda etiketleme, izlenebilirlik ve ürün takip 
sisteminin geliştirilmesi. 

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin 
Artırılması 

 

- Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

- Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak. 

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

- Güvenilir gıda konusunda toplumda 
duyarlılığı artırmak 

- Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve 
görünürlüğü artırmak. 
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Onuncu Kalkınma Planı  
Öncelikli Dönüşüm Programları 

Performans Hedefi 

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı 

Dinamik Nüfus Yapısının Korunması - Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı 

Yerelde Kapasite, Yönetişim ve 
Katılımcılığın Geliştirilmesi 

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

- Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve 
görünürlüğü artırmak. 

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı 

Uluslararası İşbirliğine Yönelik Eğitim ve 
Araştırma Faaliyetlerinin Artırılması 

Kamu Kurumlarının Dış İlişkiler 
Birimlerinin Güçlendirilmesi ve 
Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi 

Yurtdışı Misyonların Uzmanlık 
Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 

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

- Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları iyileştirmek. 

- Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve 
görünürlüğü artırmak. 

 


