KURUMSAL KAPASİTE

KIRIKKALE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Geniş teşkilat yapısı ve köklü bir geçmişe sahip olan Bakanlığımız, hizmet
etkinliğini artıracak, çağdaş tarım anlayışına uygun, tarım sektörünün değişen ve
gelişen taleplerine daha hızlı cevap verebilecek, mevcut kaynaklardan azami
şekilde faydalanacak bir yapıya kavuşmuştur. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet
sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak üzere kurumsal yönetim
sistemini ve insan kaynakları yönetimin etkin hale getirmek, teknolojik ve fiziksel
altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileşti rmek, verilen hizmetler ve etkileri
konusunda ulusal ve uluslararası görünürlüğü artırmakla birlikte kurum imajını
güçlendirmek amaçlanmaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI
İl müdürlüğümüz 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.

İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
İL
İLÇE
İL GENELİ
İL MÜDÜRÜ
1
1
İL MÜDÜR YARDIMCISI
1
1
ŞUBE MÜDÜRÜ
5
5
İLÇE MÜDÜRÜ
2
2
ZİRAAT MÜHENDİSİ
31
15
46
VETERİNER HEKİM
7
11
18
TEKNİK ELEMAN
62
22
84
SAĞLIK HİZMETLERİ
7
11
18
GENEL İDARE HİZ.(MEMUR)
51
20
71
YARDIMCI HİZMETLER
9
5
14
TAR-GEL KADROLU
7
39
46
ZİRAAT MÜHENDİSİ
TAR-GEL KADROLU
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DAİMİ İŞÇİ
GEÇİÇİ PERSONEL(4-C)
TOPLAM

4
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2
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10
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FİZİKSEL KAYNAKLAR
İl Müdürlüğümüzün merkezde 9 adet, taşrada 41 adet olmak üzere toplam 50 adet hizmet
binası mevcuttur.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİNA DURUMU
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BİNASI
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10
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2
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6

KENDİ LOJMANI

11

TOPLAM

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇ DURUMU
BİNEK PİCKUP KAMYON TRAKTÖR MİDİBÜS
8
9
1
1
1

MİNİBÜS KİRALIK ARAÇ
1
14

STRATEJİK AMAÇLAR

TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ
1-Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli
tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamak.
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
2-Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara
uygun gıda güvenilirliği sağlamak.
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI REFAHI
3-Çevreye duyarlı bir anlayış, etkili ve yaygın bitki
sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi
artırmak.
4-Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve yok
etmek, hayvan refahını sağlamak.
TARIMSAL ALT YAPI VE KIRSAL KALKINMA
5-Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek,
kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alana olan
ilgiyi arttırmak.
KURUMSAL KAPASİTE
6-Hızlı, etkin ve güvenilir hizmet sunmak için
kurumsallığı en üst seviyede tutmak.

Tarımsal Üretim Arz ve Güvenliği
1-Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Tarımsal ve ekolojik kaynakları korumak, üretimde verim ve kaliteyi artırmak için
uygun yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve tarım ürünleri ile gıda maddelerinde
arz güvenliğini sağlamaktır. Bu amaçla, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
ile güvenilir ürün arzını sağlayan, risklerin tespit edildiği ve yönetilebilir hale
getirildiği sigorta sistemi ile güçlendirilen, rekabet eksenli tarım sektörü
oluşturulması amaçlanmaktadır.

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

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

4-Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve yok etmek, hayvan refahını
sağlamak.
Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, ha yvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası
hijyen kurallarına uygun üretilmesi için etkin hayvan sağlığı tedbirlerinin
uygulanması amaçlanmaktadır. Aynı şekilde zoonoz hastalık risklerinin
azaltılarak halk sağlığının korunması ve hayvanların üretim, nakil ve kesimi
esnasında gerekli refah koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır

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

Kurumsal Kapasite
6-Hızlı, etkin ve güvenilir hizmet sunmak için kurumsallığı en üst seviyede
tutmak

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

STRATEJİK HEDEFLER

ALANLAR

AMAÇLAR

TARIMSAL ÜRETİM VE
ARZ GÜVENLİĞİ

HEDEFLER
1.Tarımsal kaynakları korumak , iyileştirmek ve
devamlılığını sağlamak.

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

2.Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak
3.Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamak

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

4.Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
2.Üretimden tüketime kadar,
uluslararası standartlara uygun
gıda güvenilirliğini sağlamak

5.Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumu sağlamak
6.Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak

BİTKİ SAĞLIĞI
,HAYVAN SAĞLIĞI VE
REFAHI

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.

TARIMSAL ALTYAPI VE
KIRSAL KALKINMA

12.Tarımsal alt yapı hizmetlerini geliştirmek.
5.Tarımsal ve sosyal altyapı
hizmetlerini geliştirmek, kırsal
kalkınma ve refahı sağlayarak
kırsal alana olan ilgiyi arttırmak.

KURUMSAL KAPASİTE
6.Hızlı, etkin ve güvenilir hizmet
sunmak için kurumsallığı en üst
seviyede tutmak

13. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi, katma
değerinin artırılması ve pazar oluşturulmasını sağlamak
14.Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak.
15.Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları
yönetimini etkin hale getirmek.
16.Teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirmek, sosyal
imkanları iyileştirmek.
17.Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü
artırmak.

PERFORMANS
HEDEF - GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ-1
STRATEJİK AMAÇ 1.

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

STRATEJİK HEDEF 1.

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve
devamlılığını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1.

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve
devamlılığını sağlamak.

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak için çevre, insan ve hayvan
sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve
sürdürülebilirlik hedeflenmiştir. Ülkemiz doğal kaynakların zenginliği, biyo-çeşitlilik ve iklim açısından
tarımsal üretim için gerekli olan bütün şartlara sahip olup, fiziksel altyapı ve teknolojik yenilikleri
kullanarak üretime katma değer sağlanması hedeflenmektedir. 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 biyo-teknolojik yöntemlerle ülkemiz tarımına kazandırılması, bitkisel, hayvansal ve su
ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Problemli sahaların ıslah çalışmaları yapılarak üretime kazandırılması, tarım arazilerinin
sınıflandırılması, yüzey ve yeraltı sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin izlenmesi ile uygun
tarım teknikleri kullanılarak tarımsal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığı
sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Koruma altına alınan hayvan ırk
ya da hat sayısı

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

2

2

Kırıkkale ilinde büyükbaş (manda) ve küçükbaş (Akkaraman) ırklarına ait toplam 2 ırk ve 2 hattın
koruma ve tanımlama çalışmaları sürdürülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2

Tarım işletmelerinin kayıt altına
alınma oranı(%)

2014

2015

2016

2017

2018

75

77

78

80

82

Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi (TİKAS) kapsamında tarım işletmelerinin kayıt altına alınma
zorunluluğu vardır. Türkiye çapında kayıt altına alınan tarım işletmelerinin toplam işletme sayısına
oranını ifade eder. 2014–2018 yıllarında kayıt altına alınacak işletme sayıları toplam işletme sayısına
oranını ifade eder. 2013 yılında İlimizde toplam 292.476 kayıtlı parsel sayısının 224.391 işlem
görmüştür. İşlem gören parselin sistemdeki parsele oranı %72 dir. Bakanlığımızca yeni Çiftçi Kayıt
Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle
birlikte halen kullanılmakta olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulaması sona erdirilerek veri girişleri
Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi (TİKAS) üzerinden devam edilecek ve Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi
(TİKAS) Tarım Bilgi Sistemine bağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
3

Denetimi yapılan su ürünleri
işletme sayısı (adet)

2014

2015

2016

2017

2018

5

5

6

6

7

Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri işletmelerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim
yapmalarını sağlamak amacıyla yılda bir kez denetim yapılarak izlenmesi sağlanacaktır. Su ürünleri
üretiminde denetim yapılan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. İlimizde 2013 yılında 5 adet su
ürünleri denetimi yapılmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
4

ÇATAK uygulama alanı (dekar)

2014
5.000

2015
5.500

2016
6.000

2017
7.000

2018
8.000

Evresel anlamda korunması gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin çevreye ve toprak
yapısına zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayıtlı ve kontrollü üretim yapmaları
sağlanmakta, yoğun tarımsal faaliyet nedeniyle bozulan toprak yapısının iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır. 2014 yılı için ilgili Genel Müdürlüğe İl Müdürlüğümüzce İlimizde ÇATAK
kapsamında çiftçilerin talepleri doğrultusunda proje hazırlanarak sunulmuştur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
5

Mera tahsis alanı (hektar)

2014
5000

2015
6000

2016
7500

2017
8000

2018
10.000

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 tahsislerin yapılması hedeflenmektedir. Yıllık olarak tahsis edilen
mera miktarını ifade eder. İlimizde 2013 yılında yapılan mera tahsis alanı toplam 3.992 hektardır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
7

Mera ıslah ve amenajmanı alan
(dekar)

2014

2015

2016

2017

2018

9.000

10.000

15.000

20.000

25.000

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.2013 yılında yapılan mera ıslah ve amenajman alanı 7.911 dekardır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
8

Organik üretim yapan üretici
sayısı (kişi)

2014

2015

2016

2017

2018

5

5

7

10

10

Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dahilinde
denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim sisteminin
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarım yapan üretici sayısını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında Yahşihan Hisar Köyünde 5 çiftçimiz organik üretim yapmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
10

İyi tarım uygulamaları
gerçekleştiren üretici sayısı ( kişi)

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

4

5

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
11

Su ürünleri avcılığı
kontrol/denetim sayısı (adet)

2014

2015

2016

2017

2018

75

80

80

90

110

Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yaparak yasak avcılığın azaltılması hedeflenmektedir. 2013
yılında 75 adet denetleme yapılmıştır 90 numune alınmış olup 1 adet cezai işlem uygulanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
12

Kayıt altına alınan örtüaltı
bitkisel üretim işletme sayısı
(adet)

2014

2015

2016

2017

2018

20

25

30

35

40

Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtü altı üretim önem kazanmıştır. Örtü
altı bitkisel üretimde kayıt altına alınan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. İlimizde 2013 yılında
5.431 da alanda 13 çiftçi tarafından örtüaltı yetiştiriciliği yapılmıştır. Bu seraların 6 tanesi 500
metrekare olup diğerleri 100 metrekaredir.
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PERFORMANS HEDEFİ 2.

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

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

Üstün verimli kültür ırkı hayvanlardan elde edilen sperma ile suni tohumlama yapılarak hayvan
ırklarının ıslahı hedeflenmektedir. Yıllık yapılan suni tohumlama sayısını ifade eder. İlimizde 2013
yılında 3.957 adet suni tohumlama yapılmıştır.
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Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kayıt altına
alınarak izlenmesini ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaş hayvan sürülerinin
oluşturulması hedeflenmektedir. 2013 yılında sisteme kayıtlı 12.048 adet dişi hayvan vardır.
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İlimiz meyve üretimini pazar istekleri doğrultusunda artırmak, modern meyve bahçeleri tesis etmek
hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertifikalı ya da standart fidan ile tesis edilen alanı
ifade eder.
2013 yılında il müdürlüğümüz tarafından 26.450 adet muhtelif meyve fidanı dağıtımı yapılarak farklı
büyüklüklerde 245 ha. Alanda kapama bahçeler tesis edilmiştir.
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Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. Büyükbaş hayvan varlığı
içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan başına verim ve performans değerlerinin
yükseltilmesi hedeflenmektedir. 2013 yılında 75.272 adet hayvan sayısının içinde 14.669 adedi saf
kültür ırkı bulunmaktadır.
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Çiftçiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini
sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. Çiftçi
Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde toprak analizi yapılan arazi miktarının oranını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazi miktarı 151.986 ha. olup; Toprak analizi
yaptırılan alan 8.986ha. dır.Toprak analizi yapılan arazi miktarının
Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı ise % 6 dır.
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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. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak kapsamında,
işletmelerin büyüklüğünün üretilen ürünün kalitesi ve gıda güvenliği açısından doğru bir ilişki
içerisinde olması bu konuda yapılacak olan çalışmaların önemini artırmaktadır. Tarımsal üretimde
riskleri yönetilebilir kılmak ve devletin bu risklerin neden olduğu zararları karşılamadaki yükünü
azaltmak hedeflenmektedir.
Ülkemizde giderek artan nüfus ve buna paralel olarak ortaya çıkan protein açığını kapatmak için su
ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, piyasada istikrarı sağlayarak ürünlerin
tüketicilere makul fiyatlarla ulaştırılması, kaliteli protein kaynağı olan et, süt ve yumurtanın piyasaya
arzında sürekliliğinin garanti edilmesi, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi gözetecek
koruyucu yöntemlerle yapılması amaçlanmaktadır.
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Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir. Ortalama işletme
büyüklüğü, toplulaştırma uygulamaları ile işletme büyüklüğünün artmasına yönelik tedbirlerin
etkinliğini göstermektedir. 2013 yılında Mazot Gübre Desteklemesinden (MGD) yararlanan işletme

sayısı 16.630 adet olup toplam desteklenen alan 138.519 hektardır. İlimizde ortalama işletme
büyüklüğü 83,4 hektardır.. “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile “3083 Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” İlimizde etkin bir şekilde uygulanarak
ilimizin ortalama işletme büyüklükleri artırılacaktır.
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Kırmızı et üretim miktarı (ton)

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. İlimizde 2013 yılında 2.067 ton kırmızı et
üretilmiştir.
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Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılarak arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı
olan hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli bitkisel üretim yapan
üretici sayısını ifade eder. İlimizde 2013 yılında sözleşmeli üretim yapan çitçi sayısı 20 kişi olup,
12 sözleşmeli çiftçi 1.401 da alanda aspir, 8 sözleşmeli çiftçi 815 da. alanda çeltik üretimi yapmıştır.
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Yağlı tohum üretim miktarı(ton)

Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını karşılamak
ve ithalatı azaltmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda desteklenen yağlık ayçiçeği 2081 da alanda
7435. Ton yağlık ayçekirdeği üretimi yapılmıştır.
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Bal üretim miktarının artırılarak üretici gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. İlimizde 2013
yılında 270 işletmede bulunan 14200 adet kovandan toplamda 148 ton bal üretimi gerçekleşmiştir.
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Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera
mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğundan küçükbaş hayvan sayısının, artırılması
hedeflenmektedir. Bu amaçla kurulan küçükbaş hayvan kayıt sistemi üzerinden birim hayvan başına
destekleme ödemesi yapılmaktadır. İlimizde 2013 yılında 103.933 adet küçükbaş hayvan
bulunmaktadır.
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Avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi için ülkemizdeki göl ve göletler yavru
balık ile balıklandırılmaktadır. Balıklandırma çalışmaları ile iç su kaynaklarımızın verimli bir şekilde
kullanılarak yavru balık bırakılan su kaynaklarından sürdürülebilir fayda sağlanması ve balık
popülasyonunun artırılması hedeflenmektedir.
Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla su
kaynaklarına bırakılan yavru balık sayısını ifade eder. İlimizde 2013 yılında 2 adet gölete 2.000 adet
pullu sazan bırakılmıştır.
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Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi ve süt
arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılında 76.244 ton
süt kayıt edilmiştir
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Doğal afetlerden % 40 ve üzeri zarar gören ve bu zararlarını tarım ve tarım dışı gelirleri ile
karşılayamayan üreticilerin hasarlarının tespit edilerek karşılanması hedeflenmektedir.
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İlimizde yetiştirilen yem bitkilerinin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını karşılamak
hedeflenmektedir. Bu kapsamda fiğ, yonca, korunga yeşil ot ve silajlık mısır üretim miktarını ifade
eder.İlimizde 2013 yılında 14.940 da. alanda toplam 23.687 ton yem bitkisi üretimi gerçekleşmiştir.
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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
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Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğini sağlamak
amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin, yıllık
denetim programları, şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve
tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde görevli Kontrol Görevlisi ile
kontrol hizmetleri yürütülmektedir.İlimizde 2013 yılında gıda işletmelerinde toplam 1.641 adet
denetim gerçekleştirilmiştir.
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Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üretim işletmeleri, kendi yemini üreten
çiftlikler ile yem depolama ve satış yerleri yıllık hazırlanan kontrol planı dahilinde teknik ve hijyen
şartları ve mevzuatta belirtilen diğer hususlar bakımından kontrol edilir. İlimizde 2013 yılında il
genelinde buluna 37 yem işletmesinde yapılan kontrol sayısıdır.
Bakanlığımızın yıllık yem kontrol planı dahilinde toplam 51 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 5996
sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle riske dayalı denetim sistemine göre denetim yapılacaktır. Riske
dayalı denetim sistemine göre yem işletmelerinde belirlenen denetim sayısı yaklaşık yılda 1
denetimdir. Ayrıca yapılan eğitimler sonucu işletmelerin mevzuata uygunluğunun artması
beklendiğinden; İlimizde bulunan 37 adet yem işletmesinin denetim sayısı 60 olarak hedeflenmiştir.
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Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya konulan
Yıllık Yem Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleştirilen numune
sayısının hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır. İlimizde 2013 yılında 55 adet yem numunesi
alımı planlanmış olup 55 numune incelenerek 7 işletmeye cezai işlem uygulanmıştır.2014 yılında 75
adet numune alımı hedeflenmektedir.
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Gıda denetim ve kontrollerinde yıllık gıda kontrol planı ve İl Müdürlüğümüzce yapılan yıllık numune
alım planları ile üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin alınması planlanmaktadır.
Planlanan numunelerin gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan doğrultuda yürütülüp
yürütülmediğini göstermektedir. 2013 yılında 13 adet gıda numunesi alımı planlanmış ve 13 adet
numune alınmış olup %100 gerçekleşme sağlanmıştır.
2014 yılında 55 numune alımı hedeflenmektedir.
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Tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilmesi
ve taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla 174 Alo Gıda Hattı
kurulmuştur. Bu yolla gelen başvurular değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda kontroller
gerçekleştirilmektedir. 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvurulardan sonuçlandırılanların, toplam
başvuru sayısına oranı hattın işleyişindeki etkinliğin ölçülmesini sağlayacaktır. İlimizde 2013 yılında
174 Alo Gıda hattına 365 şikayet kaydı yapılmış ve %100 sonuçlandırma yapılmıştır.
Konu ile ilgili 17 adet yasal işlem yapılmıştır
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Gıda kontrol ve denetiminde görev alan personelin yıl içerisinde aldığı eğitim sayısı, yaptığı kontrol
görevinin mevzuatı ve tekniği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirdiğini ifade ettiğinden standardize

olmuş bir kontrol faaliyeti sağlayacaktır.2013 yılında il ve ilçelerde kontrollerde bulunan 17 personele
eğitim verilmiştir.
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Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını
güçlendirmek ve standartlara uyumu sağlamak

Gıda güvenilirliğinin temini için her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve
malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi,işlenmesi, muhafazası, depolanması, pazarlanması ve
tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanındadır.
Hammaddenin elde edildiği ilk aşamada iyi tarım uygulamaları (İTU), ürün işleme ve ikincil üretim
aşamalarında ise iyi üretim uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, tehlike analizleri ve kritik kontrol
noktaları gibi gıda güvenilirliği ve kalitesi için uygun yöntem ve yaklaşımlar uygulanmaktadır. Böylece
gıda maddelerinin, üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün aşamalarında güvenilir olması
sağlanmaktadır. Bu uygulamalar, sadece gıda maddelerinin üretiminde değil, kullandığımız her türlü
üründe kalite ve güvenilirlik anlayışının bir gereği olarak benimsenmiştir. Gıda ve yem işletmelerinin
asgari teknik ve hijyenik şartları sağlayan bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.
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Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirilecek olan eğitim sayısıdır. Söz konusu eğitimler gıda güvenilirliği konusunda farkındalığı
artıracaktır. İlimizde 2013 yılında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yürürlüğe giren mevzuatın aktarımı
için toplam 1 toplantı düzenlenmiştir.( 2013 yılında Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası tarafından fırıncı
esnafına güvenli gıda eğitimi verilmiştir)
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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.
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174 Alo Gıda Hattı’na yapılan başvuru sayısı tüketicinin duyarlılığının göstergesidir. Alo Gıda Hattına
gelen başvurular doğrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak risk haritası çıkarılmış
ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak denetim ve izleme programlarının daha
etkin olarak yapılması sağlanmıştır. 2009 yılı başında faaliyete geçen Alo Gıda Hattı'na yapılan
başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
İlimizde 2013 yılında 174 Alo Gıda hattına 365 ihbar alınmıştır.
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PERFORMANS HEDEFİ 7.

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik
mücadele çalışmalarını geliştirmek ve
yaygınlaştırmak

Bitki sağlığı uygulamaları kapsamında kalite ve kantite kayıplarının azaltılması, üretim maliyetlerinin
düşürülmesi, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim tekniklerinin geliştirilerek uygulamaya
aktarılmasıyla sürdürülebilir bir tarım sistemine sahip olunabilir. Bitki sağlığı uygulamalarında
sektörün tüm paydaşlarının entegre mücadele prensiplerini benimsemesi ve etkin olarak kullanılması
için, başta biyolojik mücadele olmak üzere biyo-teknik ve mekanik mücadele yöntemlerinin
desteklenmesi ve yaygın olarak kullanılması ile öncelikle epidemik hastalıkların kontrolü
amaçlanmaktadır. Bu amaçla kültür bitkilerinde sorun olan hastalık ve zararlı etmenlerle mücadele ve
bitki sağlığı konusunda ihtiyaç duyulan “Teknik Talimatların” hazırlanması ve uygulanması önem
taşımaktadır.Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve
yaygınlaştırmak amacıyla sertifikalı tohum, fidan ve fidenin kullanılması ile üretim kayıplarının önüne
geçilebilmekte, zirai mücadelenin daha kolay yürütülerek başarı oranının artırılması ve ürün
yetiştirilecek alanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
Üretim aşamasında sertifikalı tohum, fidan ve fidede bitki sağlığı kontrollerinin yapılması zirai
mücadeleden de amaçlanan üretimde verim ve kalite artışını gerçekleştirmekte ve tarımsal
ekonominin gelişimine katkı sağlamaktadır.
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Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 2013 yılında buğday üretimi yapılan 1.249.863 da alanda 80.000
dekarında entegre mücadelesi yapılmıştır.
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Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalı tohum ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanması
hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden sertifikalandırılan
tohum miktarıdır. İlimizde 2013 yılında sertifikalı tohum üretim miktarı 860 ton olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılında 20 sözleşmeli işletmede 815 dekar alanda 735 ton çeltik tohumu,
1.402 dekar alanda ise 126 ton aspir tohumu üretimi yapılmıştır.
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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
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Aralık 2011 sonu itibariyle piyasada bulunan 2.300 civarında ruhsatlı bitki koruma ürününün
ruhsatına esas özelliklerinde sapma olup olmadığının tespiti ve bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas
özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve denetimleri yapılacaktır. İlimizde
2013 yılında Denetlenen Bitki Koruma Ürünleri sayısının piyasada bulunan Bitki Koruma Ürünleri
sayısına oranıdır.
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Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi ve
toptancı) mevzuata uygun satış yapıp -yapmadıkları kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle,
İlimizde 30 adet bayi(ilaç-alet) bulunmaktadır. İlimizde 2013 yılında denetlenen bitki koruma ürünü
satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı % 100 dür.2013 yılında 30 tane bayiinin tamamı
denetlenmiştir ve 130 tane kontrol yapılmıştır.
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Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin
(bayi) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle, İlimizde
30 adet satış yeri bulunmaktadır. İlimizde 2013 yılında denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları
bayi sayısının, toplam bayi sayısına oranı % 100 dür. 2013 yılında 30 adet satış yerine 120 adet kontrol
yapılmıştır.
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Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini
geliştirmek

Uluslararası ticarette bitki sağlığı yönünden güvenli sınır geçişlerinin yapılabilmesi, ticaretin
geliştirilmesi noktasında bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek önem arz
etmektedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaşımı ve uluslararası ticarete konu olması bitki
hastalık ve zararlıların yayılması riskini artıran önemli bir faktördür.
Bakanlığımız bitki ve bitkisel ürünlerde karantinaya tabi zararlı organizmalarla uluslararası
standartlarda AB mevzuatıyla uyumlu ve ticari gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol
ve denetim mekanizması oluşturmaktadır. Bu amaçla ülke içinde bitkisel üretim materyallerinin
üretilmesi, depolanması ve ticareti esnasında karantina hizmetlerine ait bütün çalışmalar bitki
pasaportu sistemi kapsamında yapılmaktadır.Ülkemizdeki karantinaya tabi hastalık ve zararlı
etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı metotlardan elde edilmesi muhtemel, farklı sonuçların önlenmesi ve
uluslararası geçerliliği olan metotların kullanılmasına yönelik standardizasyonunun yapılması
gerekmektedir. Böylece ülkemizde analizler sonucunda farklı neticelerin alınması önlenecek ve elde
edilen sonuçların uluslararası geçerliliği olacaktır.
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Bitkilerin yetiştirme döneminde bitki sağlığı açısından riskli karantinaya tabii 27 ayrı organizmayla
ilgili teknik talimatlar hazırlanmış olup kullanımına sunulacaktır. Bu talimatlar doğrultusunda
yürütülecek olan survey çalışmaları ile karantinaya tabi ve ülkemizde varlığı bilinmeyen beş
organizma ile ilgili 30 İl de survey çalışmaları yapılacak, tespit edilen alanların sınırları çizilerek survey
haritalarına işlenecek ve bu alanlarda zamanında gerekli tedbirler alınarak başka bölgelere bulaşması

engellenecektir. 2013 yılında 2 adet survey çalışması başlatılmıştır. Kayısıda; sharka virüsü, bağda;
bois noir phytoplasma.
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Hayvan hastalıklarını kontrol altına alabilmek ve
eradikasyonunu sağlayabilmek.

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde;
hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen zoonoz hastalıklar önlenerek halk sağlığının
korunması hedeflenmiştir. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelenin sağlanabilmesi için hastalık
teşhis metotlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Hayvan hastalıkları ile mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için her türlü hastalığın erken teşhisi
,hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ülke ekonomisi için çok önemlidir.Her yıl tüm hayvan varlığının
kapsayacak şekilde erken teşhis amacı ile sağlık tarama programını oluşturulmuştur. İlimizde 2013
yılında 630.000 adet hayvan için sağlık tarama programı planlanmış ve gerçekleşeme oranı %98
olmuştur.
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Şap hastalığı canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen büyük ekonomik
kayıplara neden olan bir hastalık olması sebebi ile hastalık ile mücadelede aşılama en önemli
koruyucu tedbirlerden biridir. İlimizde 2013 yılında büyükbaş şap aşılama programı %88.24 olup
gerçekleşen hayvan sayısı 55.834 adettir.
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Hayvanlarda yavru atımları ile büyük ekonomik kayıplara neden olan zoonoz bir hastalık olması
sebebi ile brucella hastalığının eradikasyonu önemlidir. Tedavisi olmaması nedeni ile hastalıkla
mücadelede aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir.2012 yılından itibaren hastalıkla
mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjunktival yolla aşılamaya geçilmiştir. İlimiz 2013 yılında
brucella aşılaması 20.340 adettir.
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2012 yılı başından itibaren başlatılan brucellanın konjunktival olmuş aşı ile kontrol ve eradikasyonun
projesinin uygulanmasına devam edilecektir. Proje öncelikle koyun ve keçilerde 6 yıllık olarak planmış
olmakla birlikte koyun ve keçilerde 6 yıl yapılacak survey çalışması sonuçlarına göre projenin
uygulama süresi uzatılabilecektir.Halk sağlığı içinde önemli zoonoz olan brucella hastalığının
eradikasyonu için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metotları uygulanacaktır. 2013 yılında 47.432
adet küçükbaş hayvana konjunktival brucella aşısı uygulanmıştır.
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Programlı küçükbaş koyun-keçi
5
vebası (PPR) aşılaması
gerçekleşme oranı(%)

2014

2015

2016

2017

2018

96

96

97

97

98

Bakanlığımızca Avrupa Birliği mali destekli olarak 2010 yılı ilkbahar aşılama kampanyası döneminde
uygulamaya konan “ koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aşılanması projesi “ kapsamında aşılama
programımız devam edecektir.2013 yılında ilimiz genelinde 57.262 adet küçükbaş hayvan aşılanmış
olup gerçekleşeme oranı %95.45 dir.
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Halk sağlığı için çok önemli bir hastalık olan kuduz hastalığının kontrol altına alınması
hedeflenecektir.2013 yılında 1892 adet kuduz aşısı uygulanmış ve gerçekleşme oranı %94,6 olmuştur.
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bir hayvan hastalığı olmakla birlikte hastalık etkeni
hayvanlarda bulunmakta ve herhangi bir semptoma sebep olmamaktadır.Hastalık etkeni taşıyan
kenelerin insanlara teması durumunda insanlarda hastalık görülmektedir.il müdürlüğümüzce Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının taşıyıcısı olan kenelerle mücadele etmek üzere çiftlik hayvanları
ilaçlanarak halk sağlığı korunmuş olacaktır.2013 yılında 293 litre dökme (Pour-on), 300 litre banyo
tarzı ilaç ve 325 litre dezenfektan ilimiz merkez ve ilçelerinde kullanılmıştır.
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Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve 2013-04 sayılı Hayvan
Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi ve hükümleri doğrultusunda Kırıkkale ili
genelinde İl Müdürlüğü olarak yürütmekte olduğumuz sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili
işlemlerinin aynı genelge ve yönetmelik hükümleri gereği küpeleme ve kayıt yetkisi 2014 Ocak ayı
itibariyle bir yıllığına Kırıkkale Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne devredilmiştir.
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Koyun ve keçi varlıkları kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi
hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılında küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş
hayvan sayısına oranı % 86 dır.
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Hayvan Refahını Sağlamak için Gerekli
Standart ve Sistemleri Oluşturmak
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Hayvan başına verim düzeyini yükseltip toplam hayvansal ürün miktarını artırmak için hayvanların
genetik değerini yükseltmek, genetik yapılarını verimlerine yansıtılabilecek çevresel faktörlerin
(beslenme,bakım,sağlık v.b)sağlamak hedeflenmiştir.Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması
hayvansal üretim performansına bağlıdır.
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Islah çalışmalarının vazgeçilmez bir unsuru olan Suni Tohumlama günümüzde sığırlarda genetik
ilerleme sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin araçlardan bir tanesidir. Genetik kabiliyetlerini
satın almaya gücümüzün yetmediği üstün verimli boğaları tercih etmemize ve kullanmamıza imkan
sağlar. Buzağı üretiminde önemli bir artış sağlayacağı gibi etçi hayvanların et verimini ve karkas
kalitesini sütçü hayvanların süt verimlerini önemli ölçüde yükseltir. 2013 yılında ilimiz genelinde 3.957
adet Suni Tohumlama yapılmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hayvan başına üretimin
artırılması konusunda planlanan
2
eğitim programı gerçekleşme
oranı (%)

2014

2015

2016

2017

2018

70

75

80

85

90

Çiftçi eğitim ve yayım çalışması yapılarak yetiştiricilerin geleneksel üretim yöntemlerini terk edip
bilimsel anlamda üretim yapmasını, teknolojik yeniliklerden ve yetiştirme tekniklerinden haberdar
olmasını sağlayacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ-12
STRATEJİK AMAÇ 5

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini
geliştirmek, kırsal kalınma ve refahı
sağlayarak kırsal alana olan ilgiyi artırmak

SRTATEJİK HEDEF 12

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini
geliştirmek, kırsal kalınma ve refahı
sağlayarak kırsal alana olan ilgiyi artırmak

PERFORMANS HEDEFİ 12

Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1 Toplulaştırma Yapılacak Alan (Hektar)

2014
30

2015
32

2016
35

2017
37

2018
40

Arazi toplulaştırma uygulanması ile parçalı araziler birleştirilmesi hedef alınarak (amaç edinilerek)
sulama randımanı artırılacak ve işletme masrafları düşürülecektir. İlimizde Çelebi İlçesi Karabucak
köyü arazi toplulaştırma çalışması bitmiştir. Delice ilçesi Yeniyapan, Tatlıcak, Aşağı ihsan gazili köyleri
arazi toplulaştırma çalışmaları Yozgat İli tarafından yapılması devam etmektedir. 2013 yılında 4 İlçe
17 Yerleşim biriminde toplam 290,497 da arazide toplulaştırma çalışması yapılmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Modern Sulama Sistemi Kurulan Alan
2
(Hektar)

2014

2015

2016

2017

2018

25

25

30

30

35

Kamu tarafından geçmiş yıllarda desteklenerek yapılan sulama tesisleri modern basınçlı sulamaya
(yağmurlama ve damla sulama) dönüştürülerek suyun verimli ve bilinçli kullanılması sağlanacak,
yarım kalmış tesisler tamamlanacak, eskimiş tesisler modernize edilecektir. Ayrıca bireysel olarak
yapılacak modern sulama sistemleri KKYDP kapsamında desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. Biri tarla
içi yağmurlama sulama diğeri tarla içi damla sulama olmak üzere toplam 230,38 da alana modern
sulama sistemi kurulmuştur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Detaylı Toprak Etüdü Yapılan Alan
3
(Hektar)

2014

2015

2016

2017

2018

81

81

81

81

81

Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması ve
potansiyel yararlanma imkânlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı altyapısı
oluşturmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda Tarım Reformu Uygulama Bölgelerinde yürütülen
toplulaştırma, dağıtım, kamulaştırma, arazi kullanım planlaması, Arazi Islahı ve Toprak Koruma
Projeleri başta olmak üzere; tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki ifraz taleplerinin
değerlendirilmesi ile Tarım Reformu Projelerinin temelini (veri tabanı) oluşturacak haritalar
raporlarıyla birlikte üretilecektir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında
2013 yılında 81.305 ha alanda etüt yapılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ-13

STRATEJİK AMAÇ 5

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini
geliştirmek, kırsal kalınma ve refahı
sağlayarak kırsal alana olan ilgiyi artırmak

SRTATEJİK HEDEF 13

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi,
katma değerinin artırılması ve pazar
oluşturulmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ 13

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi,
katma değerinin artırılması ve pazar
oluşturulmasını sağlamak

Tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi gibi ürünlerin katma değerinin
yükseltilmesine yönelik yatırımlara destek verilecek ve kırsal istihdama katkı sağlanacaktır. Tarımsal
üretim ve tarım-sanayi entegrasyonun sağlanması için, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek,
tarıma dayalı sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması amacıyla organize tarım ve
hayvancılık bölgeleri kurulacaktır.
Hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı uygun bölgelerde yeterli büyüklükte ve alt yapısı sağlanmış
modern işletmelerde ürünlerin sağlıklı ve yeterli miktarda üretim sağlanacaktır.
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla kooperatif
projeleri hayata geçirilecek, kooperatiflerce üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılacaktır.
Yetiştirme koşulları iyileştirilmiş kârlı işletmelerle üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi,
üretim ve tüketimin yeterli hale getirilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Modernize Edilen ve Kurulan
1
Kooperatif İşletme Sayısı (Adet)

2014

2015

2016

2017

2018

2

3

4

5

6

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amaçlanarak kooperatif
projeleri hayata geçirilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatiflere düşük faizli kredi verilerek modernize
edilen ve yeni kurulan işletme sayısının artırılması amaçlanmaktadır. İlimizde 2013 yılında merkez
ilçeye bağlı Kılıçlar Kasabasında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TKK) kurulmuştur.

PERFORMANS HEDEFİ-14
STRATEJİK AMAÇ 5

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini
geliştirmek, kırsal kalınma ve refahı

sağlayarak kırsal alana ilgiyi artırmak

SRTATEJİK HEDEF 14
PERFORMANS HEDEFİ 14

Kırsal alanda yaşam standartlarını
yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak
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
hedeflenmiştir.
Bu kapsamda kırsal alanlarda yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlanacak, iş ve yaşam koşulları
yöresinde geliştirilebilir ve sürdürülebilir kılınacak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle kendi
kalkınmalarını sağlayan aktif ve üretken çiftçiler ön plana çıkarılacaktır.
Üretimde kullanılan teknolojilerin verim ve kaliteyi artırmaya ve iş gücünü azaltmaya yönelik
geliştirilmesi yerine bilgi ve teknolojiye erişim sağlanması yanında güvenli ve kayıtlı bir üretim için
danışmanlık hizmeti verilmesi eğitim ve öğretim yoluyla hedeflenmektedir. Ülkemizde kırsal alanda
yaşayan genç nüfusun ve aktif çiftçilerin tarımı geleneksel yöntemlerle uyguladıkları ve eğitim
kurumlarında sunulan tarımsal eğitimlere erişemedikleri dikkate alındığında kırsal alanda yaşayan
genç nüfusa ve aktif çiftçiye yönelik eğitimlerinin düzenlenmesi, el sanatlarının geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve tanıtılması ile kırsal alanda yaşayan insanların gelir temin etmelerinin sağlanması
amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Üretici Örgütlerince Temin Edilen
1
Küçükbaş Damızlık Hayvan Sayısı (Baş)

2014

2015

2016

2017

2018

1.500

1.500

2.000

2.000

2.500

Müdürlüğümüz tarafından tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları hayvancılık projelerinde
üstün özelliklere sahip olan damızlık küçükbaş hayvan temini sağlanmakla birlikte üretime
kazandırılmaktadır. İlimizde 2013 yılı içerisinde ortaklar mülkiyetinde damızlık koyun dağıtımı
yapılmamıştır. 85 adet damızlık koç dağıtımı yapılmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Üretici Örgütlerince Temin Edilen
2
Büyükbaş Damızlık Hayvan Sayısı (Baş)

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

150

150

150

Müdürlüğümüz tarafından tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları hayvancılık projelerinde
üstün özelliklere sahip olan damızlık büyükbaş hayvan temini sağlanmakla birlikte üretime
kazandırılmaktadır. İlimizde 2013 yılında damızlık büyükbaş damızlık dağıtımı yapılmamıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Ekonomik Yatırımlar Kapsamında
3
Desteklenen Tarıma Dayalı Sanayi
İşletme Sayısı (Adet)

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

3

3

4

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında hibe desteği
verilen ve tarımsal ürünlerin işlenmesi-paketlenmesi-depolanması ünitelerini içeren; yeni tesislerin
kurulması, yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut olan tesislerin teknolojisinin yenilenmesi
ve kapasitesinin artırılmasına yönelik tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sayısını
ifade eder. İlimizde 2013 yılında 2 işletme ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenmiştir.
Bakanlığımızca “ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ne” devam edildiği takdirde; İlimize
ayrılan ödenekler çerçevesinde tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerimize destek
verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Üreticiye Kazandırılan Makine
4
Ekipman Sayısı (Adet)

2014

2015

2016

2017

2018

300

300

300

350

350

Kırsalda üretim kalitesinin yükseltilmesi, maliyetlerin azaltılması için uygun makine ekipman
kullanımı önemlidir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında
desteklenen makine ekipman sayısını ifade etmektedir. KKYDP kapsamında yapılacak destekler
program yıllarına göre değişiklik arz etmektedir. İlimizde 2013 yılında 311 makine için toplam
1.260.371 TL. ₺hibe desteği verilmiştir Bakanlığımızca “ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi’ne” devam edildiği takdirde; İlimize ayrılan ödenekler çerçevesinde çiftçilerimiz
desteklenecektir.

PERFORMANS HEDEFİ-15
STRATEJİK AMAÇ 6

Hızlı ,etkin ve güvenilir hizmet sunmak için
kurumsallığı en üst seviyede tutmak.

SRTATEJİK HEDEF 15.

Kurumsal yönetim sistemini ve insan
kaynakları yönetimini etkin hale getirmek

Kurumsal yönetim sistemini ve insan
kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 15.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Çalışan başına düşen ortalama
eğitim gün sayısı

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

3

4

4

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2

İç Kontrol Sisteminin
tamamlanma oranı %

2014

2015

2016

2017

2018

85

90

95

95

100

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
3

Hizmetiçi eğitim verilen kişi
sayısı

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve verilen
hizmetin Uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak amacıyla, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri
tarafından yapılan eğitimler sonucunda sertifika veya katılım belgesi alan personel sayısını ifade eder.
Eğitime alınacak personel sayısı Eğitim Merkezlerince belirlenmektedir. 2013 yılında 100 kişi Hizmetiçi
Eğitim Merkezlerinde eğitim almıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
4

Sosyal ve kültürel aktivitelere
katılan
personel sayısı (Kişi)

2014

2015

2016

2017

2018

50

50

50

50

50

Talep ve öneriler doğrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü iletişim kanalı
kullanılarak katılımın yüksek olması sağlanacaktır. 2013 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel
aktivitelere katılan personel sayısı 50 olup diğer yıllar için bu sayının artırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
5

Harcanan ödeneğin toplam
bütçeye oran

2014

2015

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
6

Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına
katılacak
personel sayısı (Kişi)

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

2

2

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
7

Norm kadroya tabi personelin
tüm
personele oranı %

2014

2015

2016

2017

2018

55

55

55

55

55

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. İlimizin norm kadrosu dikkate alınarak işçi hariç tüm personellerin üzerinden norm
kadroya tabi personelin tüm personele oranı hesaplanmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ-16
STRATEJİK AMAÇ 6

Hızlı ,etkin ve güvenilir hizmet sunmak için
kurumsallığı en üst seviyede tutmak

SRTATEJİK HEDEF 16.

Teknolojik ve fiziksel altyapı
geliştirmek,sosyal imkanları iyileştirmek.

PERFORMANS HEDEFİ 16.

Teknolojik ve fiziksel altyapı
geliştirmek,sosyal imkanları iyileştirmek.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1

Elektronik ortamda yürütülen ve
izlenen
faaliyet sayısı (Adet)

2014

2015

2016

2017

2018

19

19

19

19

19

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

PERFORMANS HEDEFİ-17
STRATEJİK AMAÇ 6.

SRTATEJİK HEDEF 17.

Hızlı ,etkin ve güvenilir hizmet sunmak için
kurumsallığı en üst seviyede tutmak.
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve
görünürlüğü artırmak.

Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve
görünürlüğü artırmak.

PERFORMANS HEDEFİ 17.

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

1

Düzenlenen konferans /panel /
sempozyum, toplantı ,etkinlik
sayısı (Adet)

2014

2015

2016

2017

2018

300

300

300

300

300

Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları olan tarımsal üretimle ilgili
toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve fuarları ifade eder.
İlimizde 2013 yılında 200 adet toplantı yapılmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2

Müdürlüğümüzün medyada
yer alma sıklığı (Adet)

2014

2015

2016

2017

2018

200

200

200

200

200

Bir yıl içinde Müdürlüğümüzün hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. Müdürlüğümüzün
hizmetleri medya vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacaktır. 2013 yılında İl Müdürlüğümüze ait 150
haber medyada yer almıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
3

Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi)

2014

2015

2016

2017

2018

15.000

20.000

25.000

25.000

30.000

Müdürlüğümüz Web sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli
güncellenerek ziyaretçi sayısı artırılacaktır. 2013 yılında İl Müdürlüğümüz WEB sitesini günlük
ortalama 300 kişi ziyaret etmektedir ve yıllık yaklaşık rakam 10.000 kişidir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
4

Dağıtımı yapılan basılı materyal
sayısı

2014

2015

2016

2017

2018

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çiftçi Eğitim Seti, dergi, kitap, liflet ve
broşürler, projeler kapsamında veya sponsorlar aracılığı ile basılarak dağıtılmaktadır. Bu basılı
materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve doğru teknolojileri benimsemesi
amaçlanmaktadır. İlimizde 2013 yılında 5000 adet basılı materyal dağıtılmıştır.

ANALİZ
GÜÇLÜ YÖNLER

 İlimizin Ülkemizde önemli bir kavşak noktasında
bulunması,
 Hayvancılık sektörü açısından ülkemiz ortalamasının
üzerinde çayır mera alanına sahip olması,
 İlin tarım alanları birim fiyatlarının cazip olması,
 Bölgede hayvan yetiştiriciliği kültürünün yaygın olması,
 Tarımsal sanayi yatırımlarının olmaması,
 Çerezlik ayçiçeği üretiminde, Ülkemizde yüksek bir paya
(%10) sahip olunması,
 Hayvancılık sektörü için kesimhane ve hayvan pazarının
faaliyete geçmesi,
 Üretilen ürünlerin pazarlanması noktasında metropol
olan Ankara’ya yakın olması,
 İklim ve toprak yapısının bağcılığa ve meyveciliğe
elverişli olması.

ZAYIF YÖNLER

 Tarımsal işletme büyüklüğümüzün
sürdürülebilirlik seviyesinin altında olması,
 Sulama altyapılarının ve yatırımlarının yetersiz
olması,
 Kırsal alandan yoğun göçün olması,
 İklim açısından kurak bölgede yer almamızın,
üretimde çeşitliliği sınırlaması,
 Tarımsal ürünlerin örgütlü olarak işlenmesi ve
pazarlanmasının yetersiz olması,
 Nadas alanlarının üretime dönük olarak
kullanılmaması
 Tarıma dayalı sanayi yatırımlarının yetersiz olması
 Hayvancılık işletmelerinin kapasitelerinin düşük
olması

FIRSATLAR

Güncel teknolojilerin kullanılmaya başlanmış olması,
Sermayenin tarıma ilgisinin artması,
Üretim ve işletme konusunda kalite ve standardizasyon
sistemlerinin oluşturulmaya başlanması
AB uyum çalışmalarının olumlu etkileri,
Yeni pazar olanakları,
Pazara ulaşım olanaklarının kolaylaşması,
Tüketici talebi ve bilincinin artması,
Toprak ve su kaynaklarının korunması, çevre bilincinin
giderek artması,
Tarım-sanayi sektörünün paralel büyüme eğilimleri,
Sulama sistemlerinde yeni teknolojinin kullanılması,
Üreticilerin tarımda sigorta sistemine ilgi göstermesi ve tarımsal
sigortacılığın giderek artması,
Arazi toplulaştırma çalışmaları,
Organik ve iyi tarım uygulamalarındaki gelişmeler,
Bölgemizde yapılacak olan yeni barajlarla sulanan
alanlarımızın artacak olması,

TEHDİTLER

Tarım arazilerinin parçalanmasının engellenememesi,
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı,
Tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği,
Toprakların erozyona açık olması,
Bilinçsiz kimyasal gübre-ilaç kullanımları sonucu yüzey/yeraltı
sularında kirliliğin artması,
Bilinçsizce yapılan sulama uygulamaları,
İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, kuraklık,
AB ve diğer uluslararası kuruluşların isteklerinin zorlayıcı yönde
olması,
Tarımsal pazarlama altyapısının zayıf olması,
Bitki ve hayvan hastalıklarının fazlalığı,
Kaçak ürün girişleri,
Yurtdışındaki alıcıların uygulamış oldukları politikalar,
Piyasa düzenleme mekanizmalarının yetersizliği,
Ürünlerin dış pazarda yeteri kadar tanıtımlarının yapılamaması

MALİYETLENDİRME

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2014-2018 Kırıkkale Tarım Strateji
Belgesinin uygulanması için gerekli maliyetler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
genel bütçesi ve kurumuzun döner sermaye bütçesinden her yıl yapılacak olan bütçe
planlamasıyla karşılanacaktır.

PROJE
SAYISI
14

2014
2015
2016
2017
2018
Yılı ödenek Yılı ödenek Yılı ödenek Yılı ödenek Yılı ödenek
teklifi(TL)
teklifi(TL)
teklifi(TL)
teklifi(TL)
teklifi(TL)
722.456,00 -

İL ÖZEL İDARESİ KAYNAKLI PROJELER
Y. BODUR ELMA BAH.TES. PRJ.

2.500adet

13.635 tl.

Y. BODUR ARMUT BAH.TES. PRJ.

1.250 adet

6.817 tl.

CEVİZ BAH. TES. PRJ

1.500 adet

15.000 tl.

GIDA DENETİM ARACI ALIMI

1 adet

53.000 tl.

BAĞ TESİS PROJESİ

5.837TL

KIRIM – KANGO İLAÇ ALIMI

15.650

TOPLAM
GENEL BÜTÇE KAYNAKLI YATIRIM PROJELER
PROJE ADI
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
Hayvancılığı Geliştirme Projesi
Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi
Hayvan Has. ve Zararlıları İle Müc. Prj
Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj.
Bitki Sağlığı Uygulamaları Kontrolü Prj.
Tarımsal Yayın Hizmetlerinin Des. Prj
Nitrat Direktifinin Uygulanması Prj.
Hayvancılık Kooperatiflerinin Des. Prj.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des. Prj
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Gel. Prj.
Gıda Güvenliği ve Kont.Sis. Güç.Prj
AT ve TİGH Devam Eden İşler

109.939
2013(TL)
54.806
54.806
1.998
183.823
1.994
130.397
19.922
2.400
11.940
8.978
1.107
7.439
19.980

Merkez ve Taşra Teşkilatları Modr. Prj

TOPLAM

297.779
797.369

2008-2013 YILI AB VE AHİ KALKINMA AJANSI DESTEKLİ PROJELER
İl müdürlüğümüz tarafından 2008 -2013 yılları arasında AB ve Ahi Kalkınma Ajansı destekli
projeler yürütülmüş olup 2014-2018 yılında da AB ve ahi kalkınma ajansı destekli projeler
yürütülecektir.

AB Kaynaklı Projelerimiz:
*Güvenli Gıda imalatı ve lezzet paylaşımı projesi
*İyi tarım uygulamaları projesi
*Sığırlarda suni tohumlama projesi
*İyi tarım uygulamaları -2 projesi
*Koyun ve keçilerde hormonlu sünger yöntemi döl veriminin arttırılması projesi
*Hijyenik gıda üretimi projesi

Ahiler Kalkınma Ajansı Projeleri
2011-2013 yılları arasında il müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 10 proje ajans tarafından
desteklenmiştir.2 adet mali destek 1 adet doğrudan faaliyet programı 7 adet teknik destek
programı kapsamında yürütülmüştür.
Mali destek altında uygulanan projeler
*Kadın çiftçilerle örtü altı sebze yetiştiriciliği

*Anız yakılmasının önlenerek üretimde karlılığı arttırılması
Doğrudan faaliyet desteği
*Kırıkkale İlinde organik tarım potansiyelinin belirlenmesi
Teknik destek programı kapsamında ki projeler
*Güvenilir Bitkisel Üretim Karlı Çiftçi ve Sağlıklı Nesil Projesi
*Kurumlarımızda Toplam Kalite ve Verimlilik İçin ISO 9001 Projesi
*Karlı Bir Tarımsal Üretim İçin Modern ve Bilinçli Arıcılık Projesi
*Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Projesi
*İlimizde Hayvan Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Projesi
*Keskin İlçesinde Meraların Islahında Yetiştiricilerin Bilinçlendirilmesi Projesi
*Bahşili İlçesinde Hububat Yetiştiriciliğinde Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları projesi

PAYDAŞ ANALİZİ
Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan Müdürlüğümüz, iç ve dış
paydaşlarımızın taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle iç ve dış paydaşları katılımları
stratejik planın oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktır. Dış paydaşlar içinde merkezi
yönetim kuruluşları ile ilişkilerde yasal statülerden kaynaklanan belirli bir hiyerarşi ve vesayet
ilişkisi vardır. Müdürlüğümüzün iç ve dış paydaşları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İÇ PAYDAŞLAR
KIRIKKALE VALİLİĞİ
KAYMAKAMLIKLAR
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİ

DIŞ PAYDAŞLAR
ÜRETİCİLER
KÖY MUHTARI

KIRSAL KALKINMA AJANSLARI
TÜKETİCİLER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEK OKULU
KIRIKKALE BELEDİYESİ
İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ
DEFTERDARLIK
İL ÖZEL İDARESİ
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
KIRIKKALE SANAYİ VE TİCARET ODASI
ZİRAAT ODALARI
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER

2014-2018
KIRIKKALE TARIM STRATEJİ BELGESİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

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

Değerlendirme; izleme raporları da göz önünde bulundurularak performans
hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırmalı analizidir. Başka bir deyişle,
performans hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütüle n faaliyet
veya projeler ile bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçları değerlendirme
sürecidir. Stratejik Plan ve Performans Programı uyarınca yürütülen faaliyetler,
performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana
gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde rapor hazırlanacaktır

İzleme ve değerlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürüttükleri
faaliyetlerle ilgili bilgiler periyodik olarak değerlendirilecek ve değerlendirme
sonuçları müdürlüğümüz yöneticilerine sunu lacaktır.

Müdürlüğümüz yöneticilerinden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birimlere
geri bildirimde bulunulacaktır. Bu süreç stratejik yönetime dinamizm kazandıran
ve süreklilik arz eden geri besleme sürecidir. Bu dönemde, yönetim sürecinin
yeniden gözden geçirilerek ortaya çıkabilecek beklenmeyen sonuçların
önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve Planın uygulamaya devam
edilmesi sağlanacaktır.

2014-2018
KIRIKKALE TARIM STRATEJİ BELGESİ
PROJE EKİBİ

Recep KIRBAŞ
Mustafa GÜNEŞ
İsmail KAYALAK

İl Müdürü
KTV. Şube Müdürü
Proje Koordinatörü

Kırıkkale Tarım Strateji Belgesinin
hazırlanmasında emeği geçen TAR-GEL
Personeline teşekkür ederiz.

5018 ‘Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’
ayrıca ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik
Planlara Dair Tebliğ’ gereği müdürlüğümüz için, 20142018 Kırıkkale Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Stratejik
Belge için bir proje ekibi kurulmuştur. Stratejik
belgenin katılımcı bir anlayışla yapılması için
müdürlüğümüzün bütün birimlerinin temsil
edilmesine özen gösterildi.
Bütün şube müdürlüklerimizi ve ilçe müdürlüklerimizi
kapsayan, katılımcı ve uygulanabilir bir belge
hazırlanmaya çalışılmıştır.
Müdürlüğümüzün bütün birimlerinden toplanan
veriler ile Müdürlüğümüzün; vizyonu, misyonu,
stratejik amaçları, stratejik hedefleri ve performans
göstergeleri belirlenmiştir.
2014-2018 Kırıkkale Tarım Strateji Belgesinin
kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada çok önemli bir
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2014-2018 Kırıkkale Tarım Strateji Belgesinin ilimize
hayırlı olmasını dileriz.
PROJE EKİBİ

KAYNAKLAR: TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2013, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014 Yılı Performans
Programı, Kırıkkale Damızlık Süt Sığırcıları Birliği Başkanlığı 2013 bilgi notu, Kırıkkale Ziraat Odası Başkanlığı
2013 bilgi notu, Kırıkkale Arıcılar Birliği Başkanlığı 2013 bilgi notu.

KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

www.kirikkaletarim.gov.tr

telefon: 0 318 224 29 38

fax: 0 318 224 25 57

