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 Millî ekonominin temeli ziraa�r. Bunun içindir ki, ziraa�a 

kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve 
pra�k çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaş�racak�r. 

Fakat, bu haya� işi, isabetle amacına ulaş�rabilmek için, ilk önce ciddî 
etütlere dayalı bir ziraat siyase� tespit etmek ve onun için de, her köylünün 

ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik 
edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır. 





Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 3

Hasan KARAHAN  
Vali  

Dünyada tarıma yönelişin ar�ğı, tarım ürünlerinin insan yaşamında ki öneminin daha iyi anlaşıldığı bir 
zaman dilimi içerisindeyiz. Günümüzde üre�lenlerin tüke�ldiği bir yapıdan, büyüyen ve değişen tüke�min üre�mi 
belirlediği bir yapıya geçiyoruz. Poli�kaları küresel ölçekte belirlenen tarım da, ekonomik ve fiziksel anlamda 
sürdürülebilirliği sağlamanın ve insanımıza yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleş�rmenin sorumluluğunu 
taşıyoruz.

Tarım sektörünün kendi potansiyellerini dikkate alarak üre�m planlaması yapması zorunludur. Hazırlanan 
planların başarıya ulaşabilmesi için tarım sektöründeki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik bütün sorunların dikkate 
alınması esas�r. Planlamadaki amaç İlimizin tarımsal kaynaklarının uygulanabilir projelerle halkımızın ih�yaçlarına 
cevap verecek derecede üre�me kazandırılması olmalıdır.

Bu kapsamda, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve poli�kalarımızı, hedef ve önceliklerimizi ve 
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren 2013 – 2017 yıllarını kapsayan “Giresun Tarım Strateji Belgesi” 
hazırlanış�r.

Hazırlanmış olan “ Giresun Tarım Strateji Belgesi” İlimizdeki tarımsal potansiyelin bu günkü durumunu tespit 
e�ği gibi tarım sektörüne önümüzdeki beş yılın tarımsal planlarını da ortaya koymaktadır. Bu Strateji Belgesinin 
Giresun tarım sektörüne olumlu anlamda yön vermesini, üre�cilerimizi, ye�ş�ricilerimizi, sanayicimizi ve tüke�cimizi 
iyi yönde etkilemesini diler, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.





Dr. Muhammet ANGIN  
İl Müdürü  

Tarım sektörü  ekonomik, sosyal, poli�k ve teknik  yönleriyle vazgeçilmez öneme sahip�r. Tarımsal ürünlere 
talebin giderek artması sektörün önemini ar�rmaktadır. Bu durum, stratejik hedefler doğrultusunda  planlama 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
� İlimiz  tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin büyük bölümü  küçük ve orta ölçekli ve ürün çeşitliliği 
sınırlı (�ndık ve �ndık mamulleri vb. gibi) işletmelerin mevcudiye�, arazilerin  eğimli, küçük parsellerden  oluşması, 
arsa değerinin yüksekliği tarımsal sanayinin gelişmesinde engelleyici rol  oynamaktadır. Bu durum tarımsal üre�mde 
modern teknoloji kullanım düzeyini düşürmekte ve üre�min doğal koşullara açık olarak sürdürülmesine neden 
olmaktadır.
� Müdürlüğümüz tarımsal kalkınmaya katkı sağlayan projeler gerçekleş�rmek veya paydaş olmak, üre�mde 
modern araç-gereçlerin kullanımını sağlamak, kırsal alanda  çi�çilerimizin  yaşam koşul ve gelir seviyelerini 
yükseltmek, tarım-sanayii entegrasyonunu kapsamında tarımsal  kobilerin yaygınlaş�rılması, üre�mde verimlilik ve 
sürdürülebilirliği, çevre ve doğal kaynakların  korunması, bitki ve hayvan sağlığını korumak, insanlara kaliteli ve 
güvenilir gıda arzını temin etmek ve etkin dene�m tedbirleri almak amacıyla, Bakanlığımız 2014-2017 Tarım Stratejik 
Planında yer alan  misyon, vizyon, amaç ve hedefler dikkate alınarak gelecek yıllarda ilimiz tarımına yön verecek 
Giresun Tarım Strateji Belgesi hazırlanmış�r. Bu kapsamda hedeflere ulaşmak sektör paydaşları ile bütün birimlerde 
çalışanların ka�lımıyla  mümkün olacak�r.
� Giresun Tarım Strateji Belgesinin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, ilimiz 
tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni eder ve saygılar sunarım.
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KISALTMALAR LİSTESİ 

AB   : Avrupa Birliği 

AR-GE   : Araş�rma Geliş�rme 

ÇATAK   : Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması 

ÇKS   : Çi�çi Kayıt Sistemi 

ÇMVA   : Çi�lik Muhasebe Veri Ağı 

DTÖ   : Dünya Ticaret Örgütü 

EDYS   : Elektronik Doküman Yöne�m Sistemi 

EİT   : Ekonomik İşbirliği Teşkila� 

FAO   : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

GGBS   : Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi 

GSYH   : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

İİT   : İslam İşbirliği Teşkila� 

IPARD   : Ka�lım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni 

İTU   : İyi Tarım Uygulamaları 

KKYDP   : Kırsal Kalkınma Ya�rımlarının Desteklenmesi Programı 

OECD   : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

OTBİS   : Organik Tarım Bilgi Sistemi 

STK   : Sivil Toplum Kuruluşu 

SUBİS   : Su Ürünleri Bilgi Sistemi 

TAGEM  : Tarımsal Araş�rmalar ve Poli�kalar Genel Müdürlüğü 

TAIEX   : Arua Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi 

TARBİL  : Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi 

TİKAS   : Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi 

TÜRKAK  : Türk Akreditasyon Kurumu 

TÜRKVET : Veteriner Bilgi Sistemi 

TVYS   : Tohum Veri Tabanı Yöne�m Sistemi 

UTEM   : Uluslararası Tarımsal Eği�m Merkezi Müdürlüğü 
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ü Ülkemizin ve dünya pazarlarının ih�yacı olan 
güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine 
erişebilirliği gerçekleş�rmek, 
 

ü Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir 
kullanımını sağlamak, 
 

ü Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek 
amacıyla poli�ka belirlemek ve uygulamak. 

ü Gıda ve tarım alanında; Üre�ci ve tüke�ci 
memnuniye�ni en üst düzeyde sağlamak, 
 

ü Türkiye’yi bölgesinde lider, Dünyada küresel 
aktör haline ge�rmek. 

MİSYONUMUZ  

VİZYONUMUZ  
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Erişilebilirlik 
 Müdürlük kolaylıkla ulaşılabilir  hizmetler 

 sunar. 

 
Duyarlılık 
 Müdürlük toplumun ih�yaçlarına duyarlı ve 

 çözüm odaklıdır. 

 
Paydaş Odaklılık 
 Müdürlük, poli�ka ve uygulamalarında  

 hizmetlerinden yararlananların görüşlerini 
 dikkate alır. 

 
Tarafsızlık 
 Müdürlük bütün taraflara eşit 

 yakınlıktadır. 

 
Özverili Çalışma 
 Çalışanlar, Müdürlüğün hizmetlerinden 

 yararlananlara faydalı olabilmek için 
 fedakarlıkta bulunurlar. 

 
Gelişime Açıklık 
 Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir ve 

 bunu destekleyici faaliyetler  teşvik edilir. 

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

 

 
Sürekli İyileş�rme Anlayışı 
 Müdürlük faaliyet ve süreçleri, etkin 
 yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir 
 ve gerekli iyileş�rmeler yapılır. 

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

 
Sonuç Odaklılık 
 Müdürlük elde edilecek başarıya yönelik 

 olarak kaynaklarını ve  faaliyetlerini 
 planlar ve o doğrultuda hareket eder. 

 
Toplumsal Sorumluluk 
 Müdürlük, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla 
 ilişkilerinde sosyal sorumluluğu göze�r, bu 
 yönde kararlar alır ve uygular. 

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ  
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ü İl Müdürlüğümüz diğer  Müdürlüklere eşit mesafede durur. 

ü İl Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde poli�k davranmaz. 

ü Personel kendisine verilen işi zamanında ve hakkıyla yerine ge�rir. 

ü Yöne�ciler ve çalışanlar adil, dürüst ve tarafsız davranır. 

ü Yöne�ciler personele adil davranır. 

ü Yöne�ciler ve çalışanlar bir birlerine güvenir. 

ü Çalışanların düşünceleri dikkate alınır. 

ü İş adil dağı�lır. 

ü Emeğe saygı duyulur. 

ü İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esas�r. 

ü Hemşericilik olmaz. 

ü Adam kayırmacılık yapılmaz. 

ü Ayrımcılık (dil, din, mezhep vb.) yapılmaz. 

ü Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açık�r ve İlişkilerde iyi niyet esas�r.  

ü Çalışanlar arasında iyi ile�şim kurulur. 

ü Yasalar çerçevesinde etkili olunur. 

ü Yapılan faaliyetler açık ve anlaşılırdır. 

ü İşlerin sürekliliği esasdır. 

ü Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılır. 

ü Çalışanlar kurumdaki imkanları israf etmeden tarafsızca kullanır. 

ü Araç, gereç ve kaynak kullanımında kurumun menfaatleri ön planda tutulur. 

ü Hizmet sunumunda insan haklarına saygı ön planda tutulur. 

ü Görev yerine ge�rilirken tarafsızlık ve kamu yararı göze�lir. 

ü Görev yerine ge�rilirken halka kaliteli hizmet verilir, hizmetler ih�yaç ve sonuç odaklıdır.  

ü Görev yapılırken hizmet standartlarına uyulur. 

ü Görev ve yetkiler şahsi menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaz 

ü Ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü eşya ve menfaat kabul edilmez. 

ü Kamu malları ve kaynakları amaç dışı kullanılmaz 

ü Çıkar ça�şmaları, kişisel ve özel menfaatler yoktur. 

ü Meslekler arası ça�şmalara ve meslek taassubuna �rsat verilmez. 

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
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GİRESUN TARIMINA GENEL BAKIŞ



 İlimizin ana geçim kaynağı tarımdır. İlimizde monokültür tarım yapılmakta olup, 
hakim ve alterna�fsiz ürünümüz �ndık�r. Toplam tarım alanının %70,64’ünde �ndık 
tarımı yapılmaktadır. İlimizdeki �ndık alanı Ülkemiz �ndık alanının %17’sine, üre�mimiz 
ise Ülke üre�minin %14,8’ine sahip�r.  
 

 Karadeniz iklimine sahip sahil kuşağında yaklaşık 80.000 çi�çi ailesi �ndık tarımı 
ile iş�gal etmekte olup,  toplam tarımsal üre�m gelirlerinin %82’sini bitkisel üre�m 
gelirleri oluşturmakta, bitkisel üre�m gelirlerinin de %88-90’ını �ndık geliri 
oluşturmaktadır. Fındık tarımının yanında; seracılık, kivi, yaban mersini, mısır, çay, tarla 
sebzeciliği yapılmaktadır.  
 

 İlimizin karasal iklimine sahip Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinde  ise 
başta hayvancılık olmak üzere, hububat, kuru fasulye, taze fasulye, nohut, patates, ceviz 
ve yem bitkileri tarımı yapılmaktadır. 

İldeki Toplam Çi�çi Aile Sayısı 85.000 

ÇKS’ye Kayıtlı Çi�çi Aile Sayısı 76.000 

Fındık Üre�mi Yapan  Çi�çi Aile Sayısı 80.000 

Balıkçılık Yapan Aile Sayısı (Deniz + İç Su) 5.000 

Hayvancılık Yapan Çi�çi Aile Sayısı 25.000 

Arıcılık Yapan Çi�çi Aile Sayısı 7.500 

Çay Üre�mi Yapan Çi�çi Aile Sayısı 11.092 
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20 000 
40 000 
60 000 
80 000 

100 000 
120 000 

Tarla Alanı Fındık 
Alanı 

Diğer 
Meyveler 

Sebze 
Alanı 

Örtü Al� 
Alanı 

Miktar(Ha) 

Oran (%) 

İlin Arazi Dağılımı (Ha) 

Tarım Alanı 

Orman Alanı 

Çayır-Mera 
Alanı 

Tarım Dışı Arazi 
Alanı 

HAYVAN SAYISIHAYVAN SAYISI  

CinsiCinsi  SayısıSayısı  (Adet)(Adet)  

Büyükbaş Hayvan 87.240 

Küçükbaş Hayvan 79.070 

Tek Tırnaklı 930 

Kanatlı (Ticari) 3.000 

Arılı Kovan 92.700 

* 2013 yılı İVA verilerine göre hazırlanmış�r. 

87 240 

79 070 

930 
3 000 

92 700 

Hayvan Sayısı (Adet) 

Büyükbaş 

Küçükbaş 

Tek Tırnaklı 

Kanatlı (Ticari) 

Arılı Kovan 

2009-2013 YILLARI ARASI TÜRKİYE FINDIK REKOLTESİ (TON KABUKLU) 

2009 SEZONU2009 SEZONU  2010 SEZONU2010 SEZONU  2011 SEZONU2011 SEZONU  2012 SEZONU2012 SEZONU  2013 SEZONU2013 SEZONU  

  GİRESUNGİRESUN  76.273 63.776 53.108 110.168 84.000 

  TÜRKİYETÜRKİYE  490.877 655.210 452.866 707.391 566,385 

  % % DEĞERİDEĞERİ  15,5 9,7 11,7 15,5 14,8 

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 13

İL ARAZİ DAĞILIMI (HA)İL ARAZİ DAĞILIMI (HA)  

CinsiCinsi  Miktarı (Ha)Miktarı (Ha)  
Genel Alana Genel Alana 

Oranı (%)Oranı (%)  

Tarım Alanı 149.539 22 

Orman Alanı 245.129 35 

Çayır-Mera Alanı 97.974 14 

Tarım Dışı Arazi 200.758 29 

TOPLAM 693.400 100 

* 2013 yılı İVA verilerine göre hazırlanmış�r. 
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BİTKİSEL ÜRETİMBİTKİSEL ÜRETİM  

Ürün Adı Alan (Ha) Üre�m (Ton) 

Fındık 117.729 84.000 

Kivi 203 2.477 

Ceviz 426 1.767 

Armut 136 4.098 

Elma 370 4.942 

Kiraz 111 1.670 

Dut 150 936 

Yaş Çay 2.009 29.312 

Buğday 11.416 24.341 

Arpa 7.351 15.269 

Mısır 4.592 11.394 

Yonca 999 6.215 

Korunga 592 3.788 

Patates 1.220 18.370 

117 729 

203 

426 

136 

370 

111 

150 

2 009 

11 
416 

7 351 

4 592 999 592 
1 220 

Bitkisel Üre�m Alanları (Ha) 

Fındık 

Kivi 

Ceviz 

Armut 

Elma 

Kiraz 

Dut 

Yaş Çay 

Buğday 

Arpa 

Mısır 

Yonca 

Korunga 

Patates 

HAYVANSAL ÜRETİM 

Cinsi Miktarı 
(Ton) 

Et Üre�mi 5.640 

Süt Üre�mi 96.779 

Bal Üre�mi 2.212 

Deniz Ürünleri Üre�mi 40.180 

Yumurta Üre�mi (Adet) 900.000 

5 640 

96 779 
2 212 

40 180 

Hayvansal Üre�m Miktarı (Ton) 

Et Üre�mi 

Süt Üre�mi 

Bal Üre�mi 

Deniz Ürünleri 
Üre�mi 

84 000 

2 477 

1 767 

4 098 

4 942 
1 670 

936 

29 312 

24 341 

15 269 
11 394 

Bitkisel Üre�m Miktarları (Ton) Fındık 

Kivi 

Ceviz 

Armut 

Elma 

Kiraz 

Dut 

Yaş Çay 

Buğday 

Arpa 

Mısır 
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KURUMSAL YAPI  
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İÇ KONTROL - 
ENFORMASYON 

BİRİMİ 

HUKUK 
BİRİMİ 

DÖNER 
SERMAYE 

BİRİMİ 

SİVİL 
SAVUNMA 

BİRİMİ 

İL MÜDÜR 
YARDIMCISI 

GIDA  
VE  

YEM  
ŞB. MD. 

HAYVAN 
SAĞLIĞI, 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 
VE 

SU ÜRÜNLERİ  
ŞB. MD. 

İDARİ  
VE  

MALİ İŞLER 
ŞB. MD. 

TARIMSAL 
ALTYAPI VE ARAZİ 
DEĞERLENDİRME 

ŞB. MD. 

BİTKİSEL 
ÜRETİM  

VE  
BİTKİ 

SAĞLIĞI  
ŞB. MD. 

KIRSAL 
KALKINMA 

 VE 
ÖRGÜTLENME 

ŞB. MD. 

KOORDİNASYON 
VE  

TARIMSAL 
VERİLER 
ŞB. MD. 

ALUCRA  
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BULANCAK 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇAMOLUK 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇANAKÇI 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DERELİ 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

DOĞANKENT 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ESPİYE 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

EYNESİL 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖRELE 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

GÜCE 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KEŞAP 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

PİRAZİZ 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞEBİNKARAHİSAR 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

TİREBOLU 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YAĞLIDERE 
İLÇE GIDA TARIM VE 

HAYVANCILIK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İL MÜDÜRÜ 

ORGANİZASYON ŞEMASIORGANİZASYON ŞEMASI  
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TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ  

a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım 
üre�m potansiyelini mevcut teknolojiye göre 
belirlemek, 
 

b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve 
yayınların kendi elemanlarına, tüke�cilere ve 
çi�çilere ulaş�rılmasını sağlamak, 
 

c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve 
sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri 
çi�çilere ulaş�rabilmek, ilin tarımsal yayım 
programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi 
için üre�ci, üre�ci örgütleri, üniversite, özel sektör ile 
işbirliği yapmak, 
 

ç) Araş�rma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı 
olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya 
dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak 
ve yürütmek, 
 

d) İlde çi�çilerin karşılaş�ğı problemleri araş�rma 
ens�tülerine iletmek, çözümlerin çi�çilere ile�lmesini 
sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi 
eği�mlerini koordine etmek, 
 

e) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, 
pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin 
kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, 
bu konuda üre�cileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, 
 

f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üre�mlerini 
tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her türlü 
ista�s�k bilgilerinin zamanında toplanmasını 
sağlamak, 
 

g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda 
il düzeyinde risk kriterlerini ve yöne�mi esaslarını 
belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli 
ile�şimi sağlamak, 
 

ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın 
ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, 
bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını 
önlemek amacıyla il çapında plan, program ve 
projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık 
tara�ndan belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, 
denetlemek, 
 

h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve 
tedavi problemlerini ilgili araş�rma merkezlerine ve 
Bakanlığa in�kal e�rmek, araş�rma ve teşhis 
sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, 
 

ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy 
kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaş�rılması için 
il bazında gerekli çalışmaları yapmak, 

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

j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin 
üre�m, sa�ş, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile 
ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş 
esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili 
izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek, 
 

k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama 
istasyonları ve damızlık ye�ş�rme işletmelerine 
Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve 
denetlemek, 
 

l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve 
kırsal kalkınma projelerinin gerek�rdiği hizmetleri 
yapmak, yeni yapılacak projelerin gerek�rdiği ön etüt 
ve envanter çalışmalarını yürütmek, 
 

m) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait 
kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli 
proje ve çi�lik geliş�rme projelerini hazırlamak, 
 

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

o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve 
organizmaların tespi�ni yapmak ve koruma 
programlarını hazırlamak, onaylanmış programların 
uygulanmasını sağlamak, 
 

ö) İl dahilinde faaliye�e bulunan bitki koruma 
ürünleri, zirai mücadele alet-makineleri, tohum ve 
gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin 
kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve 
yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri 
hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik 
ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve 
yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara 
uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithala�nda 
Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 
yürütmek, 
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p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek 
tüke�ciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il 
düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen 
tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izlemek, 
değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
laboratuvarları mevzua� çerçevesinde 
belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 
oldukları hususlarda denetlemek, 
 

r) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına 
çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu 
tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzua� 
doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde 
ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır 
ve taşınmaz çi�çi mallarının korunmasını ve tabii 
afetlerden zarar gören çi�çilere özel mevzua�na 
göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı 
olmak, 
 

p) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının 
sürdürülebilirlik temelinde işle�lmesi ve 
geliş�rilmesini sağlamak, buna yönelik koruma 
önlemlerini gerçekleş�rmek, avcılık ve ye�ş�riciliğe, 
su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı 
barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının 
geliş�rilmesi ve işle�lmesine, su ürünleri ile ilgili her 
türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere 
yönelik kayıt sisteminin geliş�rilmesine ilişkin 
düzenlemeleri uygulamak, ge�rilen düzenlemeler 
kapsamında izleme, kontrol ve dene�m ile cezai 
müeyyideleri gerçekleş�rmek, su ürünleri ile ilgili 
inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü 
teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üre�m 
alanlarının kiralanması ve işle�lmesini ve buralarda 
verimliliğin ar�rılmasını sağlamak, su kaynaklarının 
kirle�lmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan 
koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve 
su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzua� 
çerçevesinde yürütmek. 
 

ş) Projeler çerçevesinde köylerde is�hdam 
imkanlarını ar�rmak amacıyla el sanatlarının 
geliş�rilmesini, yayılmasını ve tanı�lmasını sağlayıcı 
ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaş�rıcı 
tedbirler almak,  
 

t) Çi�çilerin koopera�f veya birlik şeklinde 
teşkilatlanmasını ve koopera�fçiliği teşvik etmek, bu 
amaçla etüt ve projeler hazırlamak, koopera�flerin 
ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde 
mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 
 

 

u) Örnek çi�çi ye�ş�rmek gayesi ile çi�çi kadınlar ile 
çi�çi çocukları ve gençleri için eği�m programları ve 
projeleri uygulamak, 
 

ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta 
bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliye�e 
bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri 
vermek, üre�m işleme ve sa�ş yerlerini mevzua� 
çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve 
ithala�nda Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il 
düzeyindekilerini yürütmek, 
 

v) Tohumluk üre�mlerinin beyanname kabulü, tarla 
kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili 
kuruluşlarına göndermek, 
 

y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, 
 

y) Tohumluk üre�ci ve bayilerinin kontrolünü 
yapmak, 
 

z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve 
kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini 
yürütmek, 
 

aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve 
münferit bitkisel üre�m, hayvancılık ve su ürünleri 
üre�m, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, 
uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun 
olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, 
 

bb) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık ye�ş�riciliği 
yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü  
yapmak, 
 

çç) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, 
kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde 
olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile 
ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım 
Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların 
yaygınlaş�rılmasına yönelik eği�m, yayım, tanı�m ve 
mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, 
 

cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri 
tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça 
düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin 
koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma 
izni vermek, sperma ve embriyo üre�m merkezleri ve 
laboratuarlarının kontrol ve dene�mlerini yapmak, 
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dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eği�mi ve 
bütçe ih�yaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık 
konusunda üre�m potansiyelini belirlemek, mevzua� 
doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde 
hayvansal üre�min insan sağlığı ve ekolojik dengeyi 
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar 
yapıp bunları denetlemek. 
 

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

ff) İl dahilinde faaliye�e bulunan her türlü gübre ve 
toprak düzenleyicilerin üre�m yerleri, gübre bayileri 
ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz 
edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre 
uygunluğunu denetlemek, 
 

gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yap�ğı 
gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, 
 

hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile 
gübre üre�m yerleri için lisans başvurularında, bu 
fabrika ve üre�m yerlerinin mevzuata uygunluğunu 
denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa 
göndermek, 
 

ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üre�mi ile 
ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını 
sağlamak, 
 

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

jj) Tarımsal üre�mi ar�rmak, geliş�rmek, 
kolaylaş�rmak, kalitesini ar�rmak ve maliye� 
düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, 
çi�lik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını 
mevzua� çerçevesinde gerçekleş�rmek, 
 

kk) Üre�cilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı 
gübre kullanımını sağlamak için eği�m çalışmaları 
yapmak, 
 

ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz 
laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile 
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine 
ge�rmek. 
 

mm) Alterna�f üre�m tekniklerine yönelik üre�ci, 
üre�ci örgütleri, müteşebbis ve tüke�cilere eği�m ve 
yayım hizmetlerinde bulunmak, dene�m faaliyetlerini 
yürütmek, alterna�f tarımsal üre�m tekniklerine 
yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 
 

nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini 
çi�çilere öğretmek ve yaymak, 
 

oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, 
zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, 
civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği 
tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi 
ih�yaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit 
etmek, bunların tedarik ve dağı�mı için T.C. Ziraat 
Bankası, Tarım Kredi Koopera�fleri, Tarım Sa�ş 
Koopera�fleri, tarımsal amaçlı koopera�fler, döner 
sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi 
kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, 
 

öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini 
düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 
kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları 
yaygınlaş�rmak için eği�m, yayım ve tanı�m 
çalışmaları yapmak, 
 

pp) İlde Kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile 
ilgili iş ve işlemleri mevzua�na uygun olarak 
yürütmek, 
 

rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 
arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını 
önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaş�rması, 
sulama verimliliğini ar�rmak için uygun sulama 
tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, 
toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliş�rme 
hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler 
dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak, 
 

ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında 
merkezden istenen verilerin toplanarak merkez 
kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen 
talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak, 
 

şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar 
çerçevesinde hazırlanan il yıllık ya�rım ve bütçe 
tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve 
değerlendirmesini yapmak, 
 

�) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji 
poli�kaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek.  
 

uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve 
vali tara�ndan verilecek benzeri görevleri yapmak. 



HİZMET ARACI DURUMU 

Aracın Bulunduğu İlçe Adı Sayısı 

İl Müdürlüğü 6 

Alucra 1 

Bulancak 2 

Çanakçı 1 

Dereli 1 

Eynesil 2 

Görele 1 

Keşap 1 

Piraziz 1 

Şebinkarahisar 4 

Tirebolu 1 

Yağlıdere 1 

TOPLAM 22 

KİRALIKKİRALIK  HİZMET ARACIHİZMET ARACI  

Genel Bütçe 9 

Döner Sermaye 12 

TOPLAM KİRALIK ARAÇ 21 

GENEL TOPLAM 43 

YERLEŞİMYERLEŞİM  PLANIPLANI  

Kendi Binasında 6 Merkez, Alucra, Bulancak, Espiye, Keşap, Yağlıdere  

Hükümet Konağında 5 Dereli, Eynesil, Görele, Şebinkarahisar, Tirebolu  

Özel İdare Binasında 2 Çamoluk, Güce 

Belediye Binasında 2 Piraziz, Çanakçı 

S.Y.D.V. Binasında  1 Doğankent 

FİZİKSEL KAYNAKLAR  

I. VARLIKLARIMIZ  
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II. İNSAN KAYNAKLARI  

İL GENELİ PERSONEL DURUMUİL GENELİ PERSONEL DURUMU  

Unvanı Sayısı Norm % Oranı 

İdari Kadro 24 

Ziraat Mühendisi 35 

Su Ürünleri Mühendisi 9 

Gıda Mühendisi 6 

TOPLAM MÜHENDİS 50 162 30,9 

Veteriner Hekim 18 55 32,7 

Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri 13 51 25,4 

Ziraat Teknisyeni/Teknikeri 35 119 29,4 

TAR-GEL Mühendis 56 

TAR-GEL Veteriner 42 

TOPLAM TAR-GEL 98 

Geçici Personel 1 

Diğer Personel 107 

GENEL TOPLAMGENEL TOPLAM  354354  
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Kamu yöne�mi ve hizmet sunumunda şeffaflık, ka�lımcılık, 
sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi 
gerek�ği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yöne�minin 
zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. 
 
Stratejik yöne�m kapsamında; ortaya konan yeni zihniyete 
uygun bir şekilde, misyon ve vizyon belirleme, stratejik amaç, 
hedef ve öncelikleri şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergeleri 
oluşturma ve önceden ilan etme unsurları vurgulanmaktadır. 
 
Kalkınma planları ve programlarında yer alan poli�ka ve 
hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap 
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali 
yöne�minin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin 
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin 
muhasebeleş�rilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü 
düzenlemek amacıyla hazırlanan “5018 Sayılı Kamu Mali 
Yöne�mi ve Kontrol Kanunu” 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş�r. 
 
Kanun; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri 
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla ka�lımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlarlar.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda 
Müdürlüğümüze ait 2014-2017 dönemi “Giresun  Tarım Strateji 
Belgesi” hazırlanmış�r. 
 
“Giresun Tarım Strateji Belgesi” Bakanlığımıza ait stratejik 
planın yerelde uygulanmasını sağlayacak bir belgedir. Giresun 
Tarım Strateji Belgesi, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler 
çerçevesinde mevcut durumunu gözden geçirerek gelecekte 
öngördüğü vizyonun gerçekleşmesi için amaçlarını, ölçülebilir 
hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri 
kurumsal öncelikler ve kaynak ih�yaçları ile birlikte ortaya 
koyan ve gerçekleşmelerin önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda izlenip ölçülebildiği, ka�lımcı 
yöntemlerle hazırlanan bir belgedir. 
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STRATEJİK ALANLAR 

Tarımsal  üre�m;;  Toprak,  su  veve  biyolojik  kaynaklar  
ile  birlikte  tarımsal  girdiler  kullanılarak  yapılan  
bitkisel,,  hayvansal,  su  ürünleri,  mikroorganizma  
ve  enerji  üre�mini  ifade  etmektedir..  
  

TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ  
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Son dönemde dünya da yaşanan sosyo-ekonomik  gelişmeler , küresel  ekonomi  
kutuplarındaki   ülke profil değişimleri  ve artan nüfus baskısı,  toplumların  temel besin 
kaynaklarına  zamanında  yeteri  kadar  erişimini  daha da önemli  kılmaktadır . 
 

Gelişmiş ülkelerin  tarımsal  ihracatlarını  ar�rma hedefleri  yanında, gelişmekte  olan 
ülkelerin  tarımı  kalkınmada  öncelikli  sektör olarak görmeleri  ise tarım sektörünün  ne 
denli stratejik  bir sektör  olduğu gerçeğini  gün geç�kçe  daha açık bir şekilde ortaya  
koymaktadır . 
 

Yeterli  ve güvenilir  gıda üre�mi  ve tüke�mi,  tüm toplumların  öncelikli  konularından  
biridir . Her insan, yeterli  kalitede  ve ih�yaçlarını  karşılayacak  miktarda , sağlıklı  ve 
güvenilir  gıdaya ulaşabilmelidir . 
 

Değişen tüke�m  alışkanlıkları  ve ih�yaçlar  doğrultusunda ; çağdaş, bilimsel  ve 
teknolojik  imkânlardan  yararlanarak  tarımsal  üre�m ve arz güvenliğini  destekleyen  
poli�kalar  ile yeterli  ve güvenilir  gıda arzını sağlamak,  üre�mi  yönlendirmek,  makro 
düzeyde üre�m ve �caret poli�kaları  oluşturmak , uluslararası  pazarlarda  biyolojik  
çeşitliği  avantaja  dönüştürmek,  işletme yapılarını  iyileş�rmek,  kırsalda  yaşam 
standartlarını  ve refah düzeyini  yükseltmek  temel yaklaşımımızdır . 
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GIDA GÜVENİRLİĞİGIDA GÜVENİRLİĞİ  

Tüm  dünyada  bireylerin  biyolojik  büyüme,  fizyolojik  
ve  zihinsel  gelişimlerini  sağlayarak  sağlıklı  bir  
yaşam  sürdürebilmeleri  için  yeterli  miktarda  ve  
güvenilir  gıdayı  alabilmeleri  gerekmektedir..  
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Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için 
alınan tedbir ve süreçlerin bütünü “gıda güvenilirliği”,  raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik riskleri taşımayan gıda ise “güvenilir gıda” olarak tanımlanmaktadır. 
 

Gıda güvenilirliği alanındaki gelişmelerde tüke�ci sağlığının ve menfaatlerinin en üst 
düzeyde korunması, mul� disipliner bir yaklaşım ve farklı meslekler arasındaki işbirliğinin 
sağlanması, hatanın yerinde tespi� ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, son ürün 
kontrolü yerine sistemin kontrolü anlayışının benimsenmesi ve uygulanmasına önem 
verilmektedir. 
 

Gıda güvenilirliğinin temini için, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan 
madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üre�lmesi, işlenmesi, muhafazası, 
depolanması, pazarlanması ve tüke�ci sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın 
görev ve sorumluluk alanındadır. 
 

Yaklaşımımız, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ve refahını, 
tüke�ci menfaatleri ile çevrenin korunmasını da dikkate alarak korumak ve sağlamak�r. 
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BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI  

BitkiBitki  sağlığı,sağlığı,  hayvanhayvan  sağlığısağlığı  veve  refahırefahı  uygulamalarıuygulamaları  
toplumtoplum  veve  çevreçevre  sağlığınısağlığını  etkileyenetkileyen  enen  önemliönemli  
unsurlardandırunsurlardandır..  BuBu  nedenlenedenle  insaninsan  veve  çevreçevre  
sağlığınınsağlığının  korunmasıkorunması  ileile  güvenilirgüvenilir  gıdagıda  arzınıarzını  esasesas  
alanalan  bitkibitki  veve  hayvanhayvan  sağlığısağlığı  uygulamalarıuygulamaları  yoluylayoluyla;;  
hastalıkhastalık  veve  zararlılardanzararlılardan  dolayıdolayı  oluşacakoluşacak  ekonomikekonomik  
kayıplarıkayıpları  azaltarakazaltarak  arzulananarzulanan  üre�müre�m  seviyelerineseviyelerine  
ulaşmak,ulaşmak,  üre�cilerinüre�cilerin  gelirgelir  seviyeleriniseviyelerini  ar�rmak,ar�rmak,  
ulusalulusal  veve  uluslararasıuluslararası  �care��care�  kolaylaş�rmakkolaylaş�rmak  temeltemel  
yaklaşımımızdıryaklaşımımızdır..  
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Ülkeler hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için hayvan hareketlerinin 
kontrolüne ve biyogüvenlik önlemlerine büyük önem vermektedirler. 
 

Tek bir ülkenin bile bir hastalığı kontrol al�na alamaması, komşu ve uzak ülkeler açısından 
risk oluşturmaktadır. Bu nedenle hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın 
sürdürülebilmesi için hayvan hastalıklarıyla küresel ölçekte mücadele yapılması 
gerekmektedir. 
 

Bakanlığımız tara�ndan Ülkemiz bitki ve hayvan sağlığı uygulamalarının uluslararası 
standartlara yüksel�lmesi, hastalık ve zararlıların kontrol al�na alınabilmesi ve 
eradikasyonunun sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası uygulama ve araş�rma 
projeleri yürütülmektedir. 
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TARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMATARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMA  
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Kırsal  kalkınma;;  kırsal  alanda  yaşayan  ve  geçimini  
tarım  sektöründen  veya  diğer  kırsal  gelir  
kaynaklarından  sağlayan  birey  ve  toplulukların  
yaşam  şartlarını  iyileş�rmek  ve  refahını  
ar�rmak�r..  
  

Sürdürülebilir  kırsal  kalkınma  için  verimliliği  ar�rıcı  
tedbirler  ile  birlikte  entegre  kırsal  kalkınma  anlayışı  
önem  kazanmaktadır..  



Tarımsal altyapı sorunlarının giderilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması için; kırsal 
alanlarda arazi düzenlemesi, işletme ölçeğinin büyütülmesi, üre�m ve verim ar�şlarının 
sağlanması, işletmelerin gelir ve rekabet güçlerinin ar�rılması, tarım sanayi 
entegrasyonunun sağlanması, is�hdam imkanlarının ar�rılması, kırsal çevrenin 
korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 
 

Tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma çalışmaları ile kırsalda çalışan nüfusun hayat 
standardının yüksel�lmesi açısından sosyal altyapı ya�rımlarına da yer verilmektedir. 
Böylece, pasif üre�ciden, ka�lımcı ve planlama sürecine dahil örgütlü ve üretken üre�ci 
modeline geçiş sağlanmaktadır. 
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KURUMSAL KAPASİTE  

Kurumsal  yöne�m  sistemi  veve  insan  kaynakları,  
teknolojik  ve  fiziksel  altyapıyı  ile  sosyal  imkanlar  ve  
kurumun  ulusal  ve  uluslararası  imajı  kurumsal  
kapasiteyi  oluşturmaktadır..  
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Geniş teşkilat yapısı ve köklü bir geçmişe sahip olan Bakanlığımız, hizmet etkinliğini 
ar�racak, 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 mükemmeliye� sağlamak üzere 
kurumsal yöne�m sistemini ve insan kaynakları yöne�mini etkin hale ge�rmek, teknolojik 
ve fiziksel altyapıyı geliş�rmek, sosyal imkanları iyileş�rmek, verilen hizmetler ve etkileri 
konusunda ulusal ve uluslararası görünürlüğü ar�rmakla birlikte kurum imajını 
güçlendirmek amaçlanmaktadır. 

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 33



STRATEJİK AMAÇLAR
 

TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ GÜVENLİĞİ 
1. Tarımsal üre�m kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

 

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 
2. Üre�mden tüke�me kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak. 

 

BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI 
3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üre�mi 
ar�rmak. 
4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak. 

 

TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA 
5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliş�rmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak 
kırsal alanların cazibesini ar�rmak. 

 

KURUMSAL KAPASİTE 
6. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliye� sağlamak. 
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1. Tarımsal üre�m kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak. 

Tarımsal  ve ekolojik kaynakları korumak, üre�mde verim ve kaliteyi ar�rmak için uygun yöntem 
ve  teknolojiler geliş�rmek ve tarım ürünleri ile gıda maddelerinde arz güvenliğini sağlamak�r. Bu 
amaçla, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzını sağlayan, risklerin tespit 
edildiği ve yöne�lebilir hale ge�rildiği sigorta sistemi ile güçlendirilen, rekabet eksenli tarım 
sektörü oluşturulması amaçlanmaktadır. 
 

2. Üre�mden tüke�me kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak. 
Hammaddelerin elde edildiği ilk aşamadan i�baren her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta 
bulunan madde ve malzemelerin üre�mi, işlenmesi, muhafazası, depolanması ve pazarlanması 
aşamalarında uluslararası standartlara uygun olarak gıda güvenilirliğini temin etmek ve tüke�ci 
sağlığını en üst seviyede korumak amaçlanmaktadır. 
 

3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üre�mi 
ar�rmak. 

Bitkisel üre�minin rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için bitki sağlığı konusunda 
yapılacak çalışmalar son derece önemlidir. Bitkisel üre�mde iç ve dış karan�na hizmetlerinin, 
entegre mücadele metotlarının geliş�rilmesi ve yaygınlaş�rılması, bitki koruma ürünleri ile 
uygulama ekipmanlarının kontrol ve dene�m hizmetlerinin geliş�rilmesi amaçlanmaktadır. 
 

4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak. 
Ülkemiz hayvancılığının geliş�rilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası hijyen kurallarına 
uygun üre�lmesi için etkin hayvan sağlığı tedbirlerinin uygulanması amaçlanmaktadır. Aynı 
şekilde zoonoz hastalık risklerinin azal�larak halk sağlığının korunması ve hayvanların üre�m, 
nakil ve kesimi esnasında gerekli refah koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
 

5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliş�rmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak 
kırsal alanların cazibesini ar�rmak. 

Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan birey ve toplulukların yaşam şartlarını 
iyileş�rmek ve gelirlerini ar�rmak amaçlanmaktadır. Kırsal alanda ekonomik faaliyetler 
çeşitlendirilecek, arazi parçalılığı azal�lacak, tarla içi geliş�rme hizmetleri ile modern sulama 
sistemleri kurulacak ve sulama randımanı yüksel�lecek�r. 
 

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla tahsis edilen ulusal ve uluslararası fonlar etkin olarak 
değerlendirilecek�r. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı önlenecek ve çevre duyarlılığı içinde 
toprak ve su kaynakları korunacak ve iyileş�rilecek�r. Tarımsal bilgi sistemi geliş�rilerek elde 
edilen verilere, karar verici ve kullanıcıların kolayca erişimi sağlanacak�r. 
 

6. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliye� sağlamak. 
Kurumlar görev ve sorumluluklarını personel ve diğer kaynakları ile yerine ge�rmeye çalışırlar. 
İnsan kaynağının harekete geçirilmesi ve verimli çalış�rılabilmesi için pek çok unsurun birlikte ele 
alınması gerekmektedir. Çalışma verimliliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan çalışanların 
kurumsal aidiyet duygusunun geliş�rilmesi, mo�vasyonlarının ar�rılması ve konforlu bir çalışma 
ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. 
 

Görev ve sorumluluk alanındaki değişim ve gelişimin çalışanlarca güncel olarak takip edilmesini 
sağlamak, personelin bilgi düzeyini ve kişisel gelişimini ar�rmak hedeflenmektedir. Çalışanların 
verilere ulaşımını kolaylaş�racak teknik altyapı oluşturulacak ve idari yapı geliş�rilecek�r. 
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STRATEJİK HEDEFLER
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PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ 
FAALİYETLERİN DETAYLANDIRILMASI 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--11  

  STATEJİK AMAÇ 1. 
  Tarımsal üre�m kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, 

  STRATEJİK HEDEF 1.   Tarımsal kaynakları korumak, iyileş�rmek ve devamlılığını sağlamak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 1.   Tarımsal kaynakları korumak, iyileş�rmek ve devamlılığını sağlamak. 

 Tarımsal kaynakları korumak, iyileş�rmek ve devamlılığını sağlamak için çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zarar vermeyen tarımsal üre�m, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve 
sürdürülebilirlik hedeflenmiş�r.  

 Ülkemiz, doğal kaynakların zenginliği, biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal üre�m için 
gerekli olan bütün şartlara sahip olup, fiziksel alt yapı ve teknolojik yenilikleri kullanarak üre�mde 
katma değer ar�rılacak�r.  

 Bu kapsamda, tarımsal üre�min insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyacak yöntemlerle 
yapılması, işletmelerin standartlara uyumunun sağlanması, gene�k kaynakların kayıt al�na alınması, 
karakterizasyonu, korunması, mevcut gene�k materyalin biyoteknolojik yöntemlerle ülkemiz tarımına 
kazandırılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üre�minin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.  

 Problemli sahaların ıslah çalışmaları yapılarak üre�me kazandırılması, tarım arazilerinin 
sınıflandırılması, yüzey ve yeral� sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin izlenmesi ile uygun 
tarım teknikleri kullanılarak tarımsal kaynakların korunması, iyileş�rilmesi ve devamlılığı 
sağlanacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

  Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında koruma 
al�na alınan Anadolu Mandası sayısı (Adet) 

1377 1377 1377 1377 1377 

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi kapsamında koruma 
al�na alınan Karayaka Koyunu sayısı (Adet)  

6300 6300 6300 6300 6300 

 Müdürlüğümüz tara�ndan 1377 adet Anadolu Mandası koruma ve tanımlama al�na alınmış�r. 
 Karayaka Koyun Islahı Projesi kapsamında 6300 adet koyun ilave edilmesi için İl 
Müdürlüğümüzce  çalışma  yapılarak  Bakanlığa  sunulmuştur.  

İlerleyen yıllarda Jersey  ırkına ait çalışmalar devam edecek�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Tarım işletmelerinin kayıt al�na alınma oranı (%)  30 50  80  100  100  

 Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi (TİKAS) kapsamında tarım işletmelerinin kayıt al�na alınma 
zorunluluğu vardır. Türkiye çapında kayıt al�na alınan tarım işletmelerinin toplam işletme sayısına 
oranını ifade eder. 2013 yılı sonu i�bariyle İlimizde 80.000 toplam işletme vardır. Bunların 24.000 
kadarı kayıtlıdır. Kayıtlı işletme sayısının il genelinde bulunan işletme sayısına oranı %30’dur. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Dene�mi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet) 55 55  55  55  55  

 Ak�f olarak faaliye�ne devam eden su ürünleri işletmelerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı 
üre�m yapmalarını sağlamak amacıyla yılda bir kez dene�m yapılarak izlenmesi sağlanacak�r. Su 
ürünleri üre�minde dene�m yapılan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. İlimizde 55 adet Su Ürünleri 
İşletmesi bulunmaktadır. 2013 yılında Su Ürünleri İşletmelerine yönelik 55 adet dene�m yapılmış�r. 



PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

83 100  100  100  100  

 Yüzey ve yeral� sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için, yeral� 
ve yer üstü su kaynaklarında nitrat analizleri yapılan istasyonların kontrol edilme oranını ifade eder. 
 ilimizde ru�n dene�mleri yapılan 15 adet istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlarda 2013 yılı 
içerisinde 150 adet dene�m gerçekleş�rilmiş�r. Kontrol edilme oranı %83,33 olmuştur. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5   Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet) -  2 2 2 2 

 İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı olarak belirlenen tarım 
havzalarında çalışılan/planlanan/ih�saslaş�rılan en uygun ürünlerin üre�mi hedeflenmektedir.  
 2013 yılında Havza Bazlı Destekleme Modeli içerisinde değerlendirilen ürün bulunmamaktadır. 
2014 yılı için Şebin Cevizi ve Yaban Mersininin havza bazlı çalışılması yapılmaktadır.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

6   Mera tahsis  alanı (Hektar) 6.394 14.700  15.000  15.000  15.000  

 Meraları kayıt al�na almak, verimliliğini ar�rmak, hayvancılığın hizme�ne 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 6.394 hektardır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

7   Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar) 300 25.255   32.055 40.993 45.240  

 Hayvansal üre�mde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, üre�min 
ar�rılması ve hayvancılığımızın ih�yacının karşılanabilmesi için çayır ve meraların ıslah edilmesi 
hedeflenmektedir. Islah edilen ve mera amenajman alanı olarak belirlenen yıllık miktarı ifade eder. 
  İlimizde 2013 yılında yapılan mera ıslah ve amenajman alanı 300 dekardır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

8   Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (Dekar)  -  -  -  -  - 

 Meraların verimliliğinin ar�rılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için kullanıcılara ıslah etmeleri şar�yla kiralanmasını ifade eder. Yıllık olarak ıslah amaçlı 
kiraya verilen mera alanıdır.  
 İlimizde 2013 yılında ıslah amacıyla kiraya verilen mera alanı bulunmamaktadır. İlimiz mera 
alanları bulunduğu köylerdeki mera ih�yacından  dolayı  kiralanmamaktadır  Aynı durumun devam  .    
etmesi nedeniyle de gelecek yıllarda da kiralanması öngörülmemektedir.  

2014-2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi40
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

10 
  İyi tarım uygulamaları gerçekleş�ren üre�ci  sayısı 
(Kişi) 

486  490 500  515  550  

 Tarımsal üre�m sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan 
sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya izlenebilir hale 
ge�rmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, il genelinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapan üre�ci 
sayısını ifade eder.  
 İlimizde 2013 yılında 486 adet üre�ci iyi tarım uygulaması yapış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

11   Su ürünleri avcılığı kontrol/dene�m sayısı (Adet)  367 377 387  397  407  

 Su ürünleri avcılığında etkin dene�mler yaparak yasak avcılığın azal�lması hedeflenmektedir. 
İlimizde 2013 yılında 367 adet dene�m yapılmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

12 
  Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı 
(Hektar) 

73  74 76  78  80  

 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. 
 2013 yılında 73,6876 hektar alanda arazi kullanım değişikliği yapılmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

13 
  Kayıt al�na alınan örtü al� bitkisel üre�m işletme 
sayısı (Adet) 

1 2 2 2  2  

 Üre�m mevsiminin uza�lması, devamlılığının sağlanması için örtü al� üre�m önem 
kazanmış�r. Örtü al� bitkisel üre�mde kayıt al�na alınan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. 
 ilimizde 2013 yılı i�bariyle 1 adet çi�çi örtü al� ye�ş�riciliği yapmaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

9   Organik üre�m yapan müteşebbis sayısı (Kişi)  67 30 45 50 75  

 Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üre�minde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar 
dahilinde dene�m ve belgelendirmeyi gerek�ren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üre�m sisteminin 
yaygınlaş�rılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, il genelinde organik tarım yapan üre�ci sayısını 
ifade eder.   
 İlimizde 2013 yılında 67 adet müteşebbis organik üre�m yapmış�r. 



2014-2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi42

PERFORMANS HEDEFİ -1  
Tarımsal Kaynakları Korumak, İyileş�rmek ve Devamlılığını Sağlamak. 

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

Gen Kaynaklarının 
Korunması Çalışmaları 

İlimizde Anadolu Mandası ve 
Karayaka Koyunu Gen Kaynaklarının 
Korunması Programı kapsamında 
desteklenmektedir. Jersey Irkının da 
gen kaynaklarının korunması 
kapsamında desteklenmesi için 
çalışmalar yapılacak�r. 

Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar araç kiralama, personel 
görev yollukları, kırtasiye ve eği�m 
giderlerinden oluşmaktadır. 

Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

ve 
 Su Ürünleri  

Şube Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 

340.000,00 TL 

 Mera ve Yaylak Tahsis 
İşlemleri 

2014-2017 Yılları arasında toplam 
59.700 hektar mera ve yaylak 
alanının tahsis edilmesi 
planlanmış�r.  

Bu faaliyet ilgili yerlerde askı 
çalışmalarının yapılması, askıya 
yapılacak i�razların teknik ekip ve 
komisyon tara�ndan arazide yerinde 
incelenmesi ve değerlendirilmesini 
kapsamaktadır. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 

 315.000,00 TL 

 Mera Islah ve 
Amenajman Çalışmaları 

2014-2017 Yılları arasında toplam 
61.842 dekar mera ve yaylak 
alanlarında mera ıslah ve amenajman 
projesi uygulanacak�r.  

Bu Proje kapsamında gübreleme, 
sıvat yapımı, su deposu yapımı, 
gölgelik yapımı, yalama taşı alımı, 
kaşınma kazığı alımı, orman gülü 
temizliği ve tohum alımı vb. faaliyetler 
gerçekleş�rilecek�r. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.1 
3.2 
3.5 

 1.833.500,00 TL 

 İyi Tarım Uygulamaları  
Çalışmaları 

İyi tarım uygulamaları kapsamında 
çi�çilere eği�m verilir,  iyi tarım 
ser�fikaları verilir,  fide fidan vs. alımı 
gerçekleş�rilir. İyi tarım uygulayan 
çi�çiler düzenli olarak denetlenir. 

Bu Proje kapsamında ki giderler  
araç kiralama, personellerin görev 
yollukları, eği�m faaliyetleri, ser�fika 
ücretleri, fide ve fidan alımı vs. den 
oluşur. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 

390.000,00TL 



PERFORMANS HEDEFİ -1  
Tarımsal Kaynakları Korumak, İyileş�rmek ve Devamlılığını Sağlamak. 

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Organik Tarım 
Uygulamaları 

Çalışmaları 

Organik tarım uygulamaları 
kapsamında çi�çilere eği�m verilir,  iyi 
tarım ser�fikaları verilir,  fide fidan vs. 
alımı gerçekleş�rilir. Organik tarım 
uygulayan çi�çiler düzenli olarak 
denetlenir. 

Bu Proje kapsamında ki giderler  
araç kiralama, personellerin görev 
yollukları, eği�m faaliyetleri, ser�fika 
ücretleri, fide ve fidan alımı vs. den 
oluşur. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 

148.000,00 TL 

Tarım İşletmelerinin 
Kayıt Al�na Alınması 

Faaliye� 

Tikas ve Tükas Sistemi vasıtasıyla 
tüm çi�çiler kayıt al�na alınacak�r. 

Bu Proje kapsamında ki giderler  
araç kiralama, personellerin görev 
yollukları, eği�m faaliyetleri vs. den 
oluşur. 

 Koordinasyon  
ve 

 Tarımsal Veriler 
Şube Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 

 108.000,00 TL 

Su Ürünleri Avcılığı 
Kontrol/Dene�m 

Faaliyetleri 

Su ürünleri avcılığı konusunda 
etkin dene�mler yapılarak avcıların ve 
ye�ş�ricilerin ilgili mevzuatlara göre 
hareket etmeleri sağlanacak�r. 

Bu Proje kapsamında ki giderler  
araç kiralama, personellerin görev 
yollukları, eği�m faaliyetleri vs. den 
oluşur. 

 Hayvan Sağlığı, 
Ye�ş�riciliği  

ve 
Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü 

3.1 
3.2 
3.5 

 66.000,00 TL 

Nitrat Ötrifikasyon 
İzleme Faaliyetleri 

Yüzey ve yeral� sularının tarımsal 
faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin 
önlenmesi için, yeral� ve yer üstü su 
kaynaklarında nitrat analizleri 
yapılmaktadır. 

Bu faaliyet kapsamında ki giderler  
laboratuvar malzemesi alımından 
oluşur. 

 Tarımsal Altyapı  
ve  

Arazi 
Değerlendirme 

Şube Müdürlüğü 

3.2 22.000,00 TL 
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  PERFORMANS HEDEFİ--2  

  STATEJİK AMAÇ 1. 
  Tarımsal üre�m kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine 
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, 

  STRATEJİK HEDEF 2. 
  Üre�mde verim ve kaliteyi ar�rmaya yönelik yöntem ve teknolojiler 
geliş�rmek ve yaygınlaş�rmak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 2. 
  Üre�mde verim ve kaliteyi ar�rmaya yönelik yöntem ve teknolojiler 
geliş�rmek ve yaygınlaş�rmak. 

 Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma 
önceliklerine göre tarımsal üre�mde gene�k potansiyeli yüksek ser�fikalı tohum kullanımını 
yaygınlaş�rarak ve işgücünü azaltarak, ye�ş�rme sürecinde, hasat ve hasat sonrası işlemlerde ürün 
ve kalite kaybını azaltarak üre�mde verim ve kaliteyi ar�rmak için çalışmalar yürütülecek�r. 

 Çalışmalarda yeni yöntem ve teknolojilerin geliş�rilmesi yanında etkin piyasa dene�mleri ile 
üre�lmiş olan teknoloji ürünlerinden standartlara uygun olanların üre�ciye arzı sağlanacak�r. 

 Tarımsal üre�mde araş�rma ve analize dayalı girdi kullanımı, ser�fikalı fidan, fide ve tohum, 
yüksek verimli ve kaliteli damızlık kullanımı ile verim ve kaliteyi ar�rmaya yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliş�rilmesi ve yaygınlaş�rılması sağlanacak�r. 

 Bu sayede tarımsal üre�min kalitesinin ar�rılması ve üre�mde ar�ş hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Suni tohumlama sayısı (Adet) 9.818 11.500 12.500 13.500 14.500  

 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 9.818 adet suni tohumlama yapılmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş)  32.000 32.100 32.200 32.300 32.400 

 Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kayıt al�na 
alınarak izlenmesini ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaş hayvan sürülerinin 
oluşturulması hedeflenmektedir.  
 İlimizde 2013 yılında E-ıslah sisteme kayıtlı 32.000 adet dişi hayvan vardır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Ser�fikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar) 12.900  13.000  13.000  14.000  17.000 

 İlimiz meyve üre�mini pazar istekleri doğrultusunda ar�rmak, modern meyve bahçeleri tesis 
etmek hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek ser�fikalı ya da standart fidan/çilek fidesi ile 
tesis edilen alanı ifade eder. 
 2013 yılında Müdürlüğümüz tara�ndan 19.540 adet muhtelif meyve fidanı dağı�mı yapılarak 
farklı büyüklüklerde kapama bahçeler tesis edilmiş�r. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4   Kültür ırkı hayvan oranı (%) 40 40 41 41 43 

 Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. Büyükbaş hayvan 
varlığı içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının ar�rılarak hayvan başına verim ve performans 
değerlerinin yüksel�lmesi hedeflenmektedir. 
 2013 yılı ilimiz Türkvet verilerine göre toplam 87.240 adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup, 
kültür ırkı hayvan sayısı 34.896’dır. Kültür ırkı hayvan oranı % 40 belirlenmiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5 
  Toprak  analizi yapılan arazi miktarının Çi�çi 
Kayıt Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı (%) 

1,35 1,5  1,65  1,85  2  

 Çi�çiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini 
sürdürülebilir hale ge�rmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır. Çi�çi 
Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde toprak analizi yapılan arazi miktarının oranını ifade 
eder. 
 İlimizde 2013 yılında Çi�çi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazi miktarı 1.096,612 dekar olup; 
Toprak analizi yap�rılan alan 14.760 dekardır. Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çi�çi Kayıt 
Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı ise %1,35’dir. 
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PERFORMANS HEDEFİ -2  
Üre�mde Verim ve Kaliteyi Ar�rmaya Yönelik Yöntem ve Teknolojiler Geliş�rmek ve Yaygınlaş�rmak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Hayvancılık Geliş�rme 
Faaliyetleri 

Hayvanların bakım, besleme, Islah 
ve verimlerinin ar�rılması, Kültür Irkı 
Hayvan Sayısının ar�rılması için 
ye�ş�ricilere yapılacak eği�m, yayım  
faaliyetlerini kapsar. 

Bu faaliyet kapsamında ki 
harcamalar; Organizasyon, personel 
gideri, taşıt, eği�m araç ve 
malzemelerini  kapsar. 

Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

ve  
Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 
3.6 

  

750.000,00 TL  

 Toprak Analizi Yapılan 
Arazi Miktarının 

Ar�rılması Faaliye� 

Faaliye�n amacı, çi�çiye toprak 
analizine dayalı gübre kullanım bilinci 
kazandırarak toprakların verimliliğini 
sürdürülebilir hale ge�rmek, toprak ve 
su kaynaklarının kirlenmesini 
önlemek�r.  

Bu faaliyet kapsamında ki 
harcamalar; Organizasyon, personel 
gideri, taşıt, eği�m araç ve 
malzemelerini  kapsar. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 
3.6 

 200.000,00 TL 



Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 47

  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--33  

  STATEJİK AMAÇ 1. 
  Tarımsal üre�m 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 tüke�m alışkanlıkları ve ih�yaçlar doğrultusunda üre�m, �caret ve pazarlama 
poli�kalarıyla tarımsal üre�mi yönlendirerek yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak ve tarım 
ürünleri ihraca�nı ar�rmak hedeflenmektedir. Tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının olumsuz 
etkilerinin ortadan kaldırılması ve sanayinin ih�yacı olan hammadde arzının kesin�siz sağlanması, yıl 
boyunca arz-talep dengesinin ve çi�çi gelirlerinde is�krarın sağlanması amacıyla piyasa düzenleme 
mekanizmaları oluşturulacak, düzenleyici niteliği olan kurum ve kuruluşların idari ve teknik 
kapasiteleri güçlendirilecek�r. 
 Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak kapsamında, işletmelerin 
büyüklüğünün üre�len ürünün kalitesi ve gıda güvenliği açısından doğru bir ilişki içerisinde olması bu 
konuda yapılacak olan çalışmaların önemini ar�rmaktadır. Tarımsal üre�mde riskleri yöne�lebilir 
kılmak ve devle�n 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 üre�minin geliş�rilmesi ve yaygınlaş�rılması, piyasada is�krarı sağlayarak ürünlerin 
tüke�cilere makul fiyatlarla ulaş�rılması, kaliteli protein kaynağı olan et, süt ve yumurtanın piyasaya 
arzında sürekliliğinin garan� edilmesi, hayvansal üre�min insan sağlığı ve ekolojik dengeyi gözetecek 
koruyucu yöntemlerle yapılması amaçlanmaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar) 14.3  14.5 14.8  15.0  15.3  

 Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının ar�rılması hedeflenmektedir. Ortalama işletme 
büyüklüğü, toplulaş�rma uygulamaları ile işletme büyüklüğünün artmasına yönelik tedbirlerin 
etkinliğini göstermektedir. 
 2013 yılında Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği ve Mazot Gübre Desteklemesinden yararlanan 
işletme sayısı 124.701 adet olup toplam desteklenen alan 1.785.056 dekardır. İlimizde ortalama 
işletme büyüklüğü 14.3 dekardır. “5403 sayılı Toprak Koruma” İlimizde etkin bir şekilde uygulanarak 
ilimizin ortalama işletme büyüklükleri ar�rılacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Kırmızı et üre�m miktarı (Ton) 5.640 5.750 5.850 5.950  6.000  

 Arz açığı olan kırmızı e�e üre�m miktarının ar�rılması, dışa bağımlılığın azal�larak arz 
güvenliliğinin sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yıllık 
üre�len kırmızı et miktarını ifade eder.  
 İlimizde 2013 yılında 5.640 ton kırmızı et üre�lmiş�r. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Tarım sigortası poliçe sayısı (Adet)  19.000 19.000 19.500 20.000 20.500 

 Tarımda risklerin yöne�lebilirliğini sağlamak ve üre�ci zararlarını asgariye indirmek için tarım 
sigortası uygulamalarının ar�rılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan tarım sigortası poliçe 
sayısını ifade eder. 
 İlimizde 2013 yılı içerisinde 19.000 adet Tarım Sigortası Poliçesi imzalanmış�r. Sigorta işlemleri 
İl Müdürlükleri tara�ndan yapılmadığı için poliçe sayısı ar�rmak amacıyla yayım çalışmaları 
yapılarak çi�çilerde farkındalık yara�lacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4   Sözleşmeli üre�m yapan üre�ci sayısı (Adet) 2 2  3 3 4  

 Sözleşmeli üre�m yaygınlaş�rılarak arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı sanayinin 
ih�yacı olan hammaddenin kesin�siz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli bitkisel üre�m 
yapan üre�ci sayısını ifade eder. 
 İlimizde 2013 yılında sözleşmeli Doğal Çiçek Soğanı üre�mi yapan üre�ci sayısı 2 kişidir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5   Bal üre�m miktarı (Ton) 2.212 1.800 2.200 2.250 2.300 

 Bal üre�m miktarının ar�rılarak üre�ci gelirlerinin ar�rılması hedeflenmektedir.  
 İlimizde 2013 yılında bal üre�mimiz 2.212 ton olarak gerçekleşmiş�r. Bal üre�minin mevsimsel 
değişikliklerden etkilenmesi nedeniyle 2014 yılında azalma göstermesi öngörülmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

6   Küçükbaş hayvan sayısı (Adet) 79.070 80.000   82.000  83.000 85.000 

 Küçükbaş hayvan ye�ş�riciliği ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi, mera 
mülkiye� gibi kriterler bakımından uygun olduğundan küçükbaş hayvan sayısının ar�rılması 
hedeflenmektedir. Bu amaçla kurulan küçükbaş hayvan kayıt sistemi üzerinden birim hayvan başına 
destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
 2013 yılı Koyun Keçi Kayıt Sistemi verilerine göre ilimizde 79.070 adet küçükbaş hayvan 
mevcudu vardır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

7   Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı (Adet) 50.000  - 50.000 50.000 50.000 

 Avcılık yoluyla doğada meydana gelen tahriba�n 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 ar�rılması hedeflenmektedir. Balık stoklarını güçlendirmek amacıyla su kaynaklarına 
bırakılan yavru balık sayısını ifade eder. 
 İlimizde 2013 yılında 3 adet göl ve gölete (Topçu Gölü, Yaycı Gölü ve Çatalgöller) 50.000 adet 
balık bırakılmış�r. 



PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

8 
  Ulusal Süt Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan süt miktarı 
(Ton) 

297 300  303  306 309  

 Üre�len sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi ve süt 
arzında oluşabilecek is�krarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir. 
 İlimizde 2013 yılında 297 ton süt kayıt edilmiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

9 
  Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üre�ci 
zararları için tahsis edilen kaynağın kullanım oranı (%)  

100 100  100  100  100  

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

10   Yem bitkileri üre�m miktarı (Ton)  14.719 15.000 16.000  17.000  18.000  

 İlimizde ye�ş�rilen yem bitkilerinin üre�mini ar�rmak, sektörün hammadde ih�yacını 
karşılamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda fiğ, yonca, korunga yeşil ot ve silajlık mısır üre�m 
miktarını ifade eder. 
 İlimizde 2013 yılında 33.288  dekar alanda toplam 14.719 ton yem bitkisi üre�mi 
gerçekleşmiş�r. 
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PERFORMANS HEDEFİ -3 
Tarım Ürünlerine Erişilebilirliği ve Gıda Güvenliğini Sağlamak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

Su Ürünleri Geliş�rme 
Faaliyetleri 

Su Ürünleri Deniz balıkçılığı, 
Avlanma, Alabalık  Çi�liklerinde ki  
ye�ş�ricilerin eği�m seviyelerinin 
yüksel�lmesi ve bilinçli üre�m 
yapması  faaliyetlerini kapsar. 

Bu faaliyet kapsamında ki 
harcamalar; Organizasyon, Personel 
gideri, Taşıt, Eği�m araç ve 
Malzemelerini kapsar. 

Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

Ve 
Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 
3.6 

550.000,00 TL 

Dene�m ve Kontrol 
(Hayvan Sağlığı, 

Hayvancılık, Su Ürünleri) 
Faaliyetleri  

Hayvancılık ve Su Ürünleri 
alanlarında yapılan dene�m  ve 
kontrol hizmetlerini kapsar. 

Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; araç giderleri, personel 
giderleri, haberleşme  ve  malzeme  
giderlerini kapsar. 

Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

ve  
Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 

245.000,00 TL  

Eği�m ve Yayım 
Faaliyetleri  

Ye�ş�ricilerin bilgiye daha kolay, hızlı 
ve anlaşılabilir  biçimde  ulaşabilmesi  
faaliyetlerini kapsar. 

Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar;  Eği�m materyallerinin 
hazırlanması, matbaa, reklamcılık, ve  
araç  giderlerini kapsar. 

 Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

ve  
Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 

110.000,00 TL  

Yem Bitkisi  
Üre�minin 
Ar�rılması  
Çalışmaları 

 İlimizde ye�ş�rilen yem bitkilerinin 

üre�mini ar�rmak ve sektörün 
hammadde ih�yacını karşılamak 
amacıyla  şartların uygun olduğu 
ilçelerimizde yem bitkisi üre�minin 
ar�rılması amacıyla projeler 
üre�lerek tohum desteği, eği�m ve 
yayım faaliyetleri gerçekleş�rilecek�r. 

Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar;  hammadde alımı, eği�m 
materyalleri, matbaa  giderleri, araç 
kiralama ve personel görev 
yolluklarıdır. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.1 
3.2 
3.3 
3.5 

 750.000,00 TL 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--44  

  STATEJİK AMAÇ 2. 
  Üre�mden tüke�me kadar uluslararası standartlara uygun gıda 
güvenilirliğini sağlamak. 

  STRATEJİK HEDEF 4.   Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini ar�rmak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 4.   Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini ar�rmak. 

 Gıda güvenilirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalarda tüm taraflarla işbirliği yapılarak 
güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, 
“çi�likten sofraya” anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem dene�minin sağlanması yoluyla 
tüke�ciye güvenilir gıda arzının temini, tüke�ci menfaa�nin ve toplum sağlığının en üst seviyede 
korunması ve sektörde haksız rekabe�n önlenmesi Bakanlığımızın temel yaklaşımıdır. 
 Gıda ve yem maddelerinin hasadından tüke�mine kadar ortaya çıkacak sorunların çözülmesi, 
işleme, muhafaza, metot ve teknolojilerinin geliş�rilmesi, kalite kriterleri ve analiz yöntemlerinin 
belirlenmesi konularında araş�rmalar yapılacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)  2437 2500  2600  2700  2800  

 Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğini 
sağlamak amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber 
verilmeksizin, yıllık dene�m programları, şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, 
izleme, göze�m ve tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde görevli 
Kontrol Görevlisi ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir. 
 İlimizde 2013 yılında gıda işletmelerine yönelik toplam 2437 adet dene�m gerçekleş�rilmiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)  51 70 80 90 100 

 Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üre�m işletmeleri, kendi yemini 
üreten çi�likler ile yem depolama ve sa�ş yerleri yıllık hazırlanan kontrol planı dahilinde teknik ve 
hijyen şartları ve mevzua�a belir�len diğer hususlar bakımından kontrol edilir.  
 İlimizde 2013 yılında il genelinde bulunan 158 yem işletmesinde Bakanlığımızın yıllık yem 
kontrol planı dahilinde toplam 51 adet dene�m gerçekleş�rilmiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3 
  Planlanan yem numune alımlarının gerçekleşme oranı 
(%) 

159 100 100  100  100  

 Üre�len ve sa�şa arz edilen yemlerin dene�minin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya 
konulan Yıllık Yem Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleş�rilen 
numune sayısının hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır.  
 İlimizde 2013 yılında 32 adet yem numunesi alımı planlanmış ve 51 adet numune alınmış�r. 
Gerçekleşme oranı % 159’dur. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4 
  Planlanan gıda numune alımlarının gerçekleşme 
oranı (%) 

186 100  100  100  100  

 Gıda dene�m ve kontrollerinde yıllık gıda kontrol planı ve İl Müdürlüğümüzce yapılan yıllık 
numune alım planları ile üre�len ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin alınması 
planlanmaktadır. Planlanan numunelerin gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan doğrultuda 
yürütülüp yürütülmediğini göstermektedir.  
 2013 yılında 113 adet gıda numunesi alımı planlanmış ve 211 adet numune alınmış�r. % 186 
gerçekleşme sağlanmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

6 
  Eği�m alan kontrol görevlisi sayısının toplam 
kontrol görevlisi sayısına oranı (%) 

60 60 60  60  60  

 Gıda kontrol ve dene�minde görev alan personelin yıl içerisinde aldığı eği�m sayısı, yap�ğı 
kontrol görevinin mevzua� ve tekniği hakkında bilgi ve becerilerini geliş�rdiğini ifade e�ğinden 
standardize olmuş bir kontrol faaliye� sağlayacak�r. 
 İl ve İlçe müdürlüğümüzde görev yapan 50 adet Gıda Kontrol Görevlisisin 30 tanesi  2013 yılı 
içerisinde yapılan toplan�larda mevzuat değişiklikleri ve tebliğler konusunda bilgilendirilmiş�r. Eği�m 
alan Kontrol Görevlisinin toplam Kontrol Görevlisi sayısına oranı % 60’dır.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5 
  174 Alo Gıda Ha�na yapılan başvuruların 
sonuçlandırılma oranı (%) 

100 100  100  100  100  

 Tüke�cilerin her türlü ihbar, şikayet, eleş�ri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla 
iletebilmesi ve taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine ge�rilebilmesi amacıyla 174 Alo 
Gıda Ha� kurulmuştur. Bu yolla gelen başvurular değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda 
kontroller gerçekleş�rilmektedir. 174 Alo Gıda Ha�na yapılan başvurulardan sonuçlandırılanların, 
toplam başvuru sayısına oranı ha�n işleyişindeki etkinliğin ölçülmesini sağlayacak�r. 
 İlimizde 2013 yılında 174 Alo Gıda ha�na 131 adet şikâyet kaydı yapılmış ve % 100 
sonuçlandırma yapılmış�r. Konu ile ilgili 11 işletmeye idari para cezası uygulanmış�r.    . 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

7   Donanımlı Gıda Dene�m Aracı sayısı (Adet) 1 1 5 5 5 

 Gıda kontrol ve dene�minde kullanılmak üzere İl ve İlçe Müdürlüklerimizde bulunan Donanımlı 
Gıda Dene�m Aracını ifade eder.  
 İl Müdürlüğümüze ait bir adet donanımlı gıda dene�m aracı bulunmaktadır. Ancak İlçe 
Müdürlüklerimizde kullanılmak üzere 4 adet daha Donanımlı Gıda Dene�m Aracına ih�yacımız vardır. 



Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 53

PERFORMANS HEDEFİ -4  
Gıda ve Yem Kontrol Hizmetlerinin Etkinliğini Ar�rmak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Gıda ve Yem 
Kontrol Hizmetleri 

 Bu kapsamda; gıda güvenilirliğinin temini 
için üre�m alanlarında dene�m, kontrol ve 
izleme faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla 
ürün numunesi almak, insan tüke�mine 
sunulmak üzere ürünlerinin hijyenik 
şartlarda işlenmesini ve sa�lmasını sağlamak 
ve ürün bazında numune almak, gıda 
ürünleri işleme tesislerini ve sa�ş yerlerini 
denetlenecek�r. 
     Bu faaliyet kapsamındaki iş ve işlemlere 
ilişkin maliyet unsurlarını; numune alımında 
kullanılan araç gereçler,  numune odası  ve 
personelin yur�çi geçici görev yollukları, 
araç giderleri, kargo bedeli oluşturmaktadır. 

 Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 
3.7 

44.000,00 TL 

Gıda Dene�m Aracı 
Alımı 

   Gıda kontrol ve dene�minde kullanılmak 
üzere İlçe Müdürlüklerimizde 4 adet 
Donanımlı Gıda Dene�m Aracı alınacak�r. 

Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğü 

6.1 250.000,00 TL 

 Eği�m Faaliyetleri 

 Gıda Kontrol Görevlisi personelin yur�çi 

hizme�çi eği�m programlarına ka�lması 
teşvik edilecek�r. Böylece personelin 
bilgilerini güncel tutması ve mevzuata hakim 
olması sağlanacak�r. Ayrıca İl 
Müdürlüğümüz tara�ndan organize edilecek 
toplan�larla mevzuat ve gelişmeler hakkında 
İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
personeller bilgilendirilecek�r.  
   Bu faaliyet kapsamında; görevli 
personellerin yolluk giderleri yer alır. 

 Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğü 

3.3  30.000,00 TL 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğince koordine 
edilen TAIEX ( Teknik Yardım ve Bilgi Değişim 
Ofisi) ile İl Müdürlüğümüzce ortaklaşa 
yapılan Bölgesel Eği�m Programı 
kapsamında Gıda Güvenliği alanında İlimizde 
bölgesel TAIEX eği�mi düzenlenmektedir. 
   Bu faaliyet kapsamında; toplan� salonunu 
ve toplan� giderleri, il dışından gelecek 
konukların kalacak yerlerinin ayarlanması 
gibi organizasyonlar yer alır. 

 3.6 30.000,00 TL 

 İl Müdürlüğümüzce gıda güvenliği ve 

kalitesine yönelik bilinci geliş�rmek, toplum 
sağlığını korumak amacıyla okullarımızda 
öğrencilere yönelik eği�m ve bilgilendirme 
toplan�ları yapılmaktadır. 
    Bu faaliyet kapsamında; ilgili personellerin 
görev yollukları ve araç giderleri yer alır. 

3.3 
3.5 

 
 30.000,00 TL 



2014-2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi54

  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--55  

  STATEJİK AMAÇ 2. 
  Üre�mden tüke�me 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 üre�mi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, pazarlanması 
ve tüke�ci sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanındadır. 
 Hammaddenin elde edildiği ilk aşamada İTU, ürün işleme ve ikincil üre�m aşamalarında ise iyi 
üre�m uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, tehlike analizleri ve kri�k kontrol noktaları gibi gıda 
güvenilirliği ve kalitesi için uygun yöntem ve yaklaşımlar uygulanmaktadır.  
 Böylece gıda maddelerinin, üre�mden tüke�ciye ulaşıncaya kadar bütün aşamalarında 
güvenilir olması sağlanmaktadır. Bu uygulamalar, sadece gıda maddelerinin üre�minde değil, 
kullandığımız her türlü üründe kalite ve güvenilirlik anlayışının bir gereği olarak benimsenmiş�r. 
 Gıda ve yem işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartları sağlayan bir yapıya kavuşturulması 
hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   STK işbirliğiyle gerçekleş�rilen eği�m sayısı (Adet) 3 3 3 3 3 

 Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde 
gerçekleş�rilecek olan eği�m sayısıdır. Söz konusu eği�mler gıda güvenilirliği konusunda farkındalığı 
ar�racak�r. 
 İlimizde 2013 yılında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yürürlüğe giren mevzua�n aktarımı için 
toplam 3 toplan� düzenlenmiş�r, bu toplan�lara 380 kişi ka�lım sağlamış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Ser�fika/Ka�lım Belgesi verilen esnaf sayısı (Kişi) 525 100 250 400 500 

 Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu faaliyet konularına göre düzenlenecek olan eği�mlerde 
başarılı olan esnaflara ser�fika verilecek�r. Bu ser�fika programları ile işletmelerin güvenilir ürün 
üretebilmeleri, rekabet gücünü ar�rmaları, kaliteli ve sürdürülebilir üre�m yapmalarını sağlamak için 
işletmelerin teknik altyapılarını güçlendirilerek ulusal ve uluslararası standartlara uyumları 
sağlanacak�r.  
 İlimizde 2013 yılında düzenlenen 14 adet ser�fika programında 525 adet esnafa 
ser�fika/ka�lım belgesi verilmiş�r. 
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PERFORMANS HEDEFİ -5 
Gıda ve Yem İşletmelerinin Altyapılarını Güçlendirmek ve Standartlara Uyumunu Sağlamak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

Eği�m Faaliyetleri 

 Bu kapsamda STK ile ortaklaşa olarak 

iyi tüke�m uygulamaları, birincil ve 
ikincil üre�m noktasında iyi üre�m 
uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, 
tehlike analizi, ve KKN gibi gıda ve yem 
güvenirliği ve kalitesini ar�rmak için 
eği�mler düzenlenecek�r. Bu eği�mler 
ilgili faaliyet konularında  hizmet sunan 
esnaflara yönelik olarak yapılacak�r. 
Eği�mler sonunda da ser�fika veya 
ka�lım belgeleri verilecek�r. 
    Bu kapsamda yapılacak harcamalar; 
eği�m materyalleri, ser�fika basım 
maliyetleri ve ilgili personellerin  görev 
yolluklarıdır. 

Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 

 30.000,00 TL 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--66  

  STATEJİK AMAÇ 2. 
  Üre�mden tüke�me kadar uluslararası standartlara uygun gıda 
güvenilirliğini sağlamak. 

  STRATEJİK HEDEF 6.   Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı ar�rmak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 6.   Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı ar�rmak. 

 Güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin toplumun 
tüm kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir.  
 Güvenilir gıda üretmek ve tüke�ciye güvenilir gıdaları ulaş�rmak kadar, tüke�cilerin de gıdaları 
güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri amaçlanmaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Yayımlanan afiş, broşür,  liflet  sayısı (Adet) 4000  5000  5000  5000  5000 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   174 Alo Gıda Ha�na yapılan başvuru sayısı (Adet)  131 135 140  145  150  

 174 Alo Gıda Ha�’na yapılan başvuru sayısı tüke�cinin duyarlılığının göstergesidir. Alo Gıda 
Ha�na gelen başvurular doğrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak risk haritası 
çıkarılmış ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak dene�m ve izleme 
programlarının daha etkin olarak yapılması sağlanmış�r.  
 İlimizde 2013 yılı içerisinde 174 Alo Gıda Ha�na 131 adet başvuru yapılmış�r.  

PERFORMANS HEDEFİ -6 
Güvenilir Gıda Konusunda Toplumda Duyarlılığı Ar�rmak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Basılı Yayın Faaliye�  

 Güvenilir gıda bilincinin toplumun 
tüm kesimlerince benimsenmesi 
amacıyla  gıda güvenliği, hijyen 
uygulamaları ve Alo 174 gıda ha�nın 
tanı�mı gibi konularda liflet ve 
broşürler hazırlanarak dağı�lacak�r. 

 Bu kapsamda yapılacak 
harcamalar; basım matbaa giderleridir. 

 Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğü 

 3.2  50.000,00 TL 

 Gıda ve yem güvenilirliği konusunda tüke�ci ve üre�cilerin bilinçlendirilmesini sağlayan basılı 
yayınlardır. Üre�m, toplu tüke�m ve perakende faaliye� gösteren işletmelere rehber niteliğinde olup 
ve uygulanması gönüllülük esasına dayanan dokümanlar basımı gerçekleş�rildikten sonra işletmelere 
dağı�lacak�r. Sektör bazında hazırlanan kılavuzlar işletmelerde gıda ve yem güvenilirliğinin 
sağlanmasında yol gösterici olacak�r. 
 2013 yılında İl Müdürlüğümüz tara�ndan Güvenilir Gıda ve Alo 174 konulu 4000 adet afiş ve 
liflet hazırlanmış�r ve ilgili yerlere dağı�lmış�r. Gıda güvenliği, hijyen uygulamaları, Alo 174 vs. ile 
ilgili İl Müdürlüğümüz tara�ndan liflet ve uygulama dokümanları hazırlanarak ilgili iş yerlerine 
dağı�lacak�r. 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--77  

  STATEJİK AMAÇ 3. 
  Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak 
bitkisel üre�mi ar�rmak. 

  STRATEJİK HEDEF 7. 
  Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını 
geliş�rmek ve yaygınlaş�rmak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 7. 
  Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını 
geliş�rmek ve yaygınlaş�rmak. 

 Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliş�rmek ve 
yaygınlaş�rmak amacıyla ser�fikalı tohum, fidan ve fidenin kullanılması ile üre�m kayıplarının önüne 
geçilebilmekte, zirai mücadelenin daha kolay yürütülerek başarı oranının ar�rılması ve ürün 
ye�ş�rilecek alanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. 
 Üre�m aşamasında ser�fikalı tohum, fidan ve fidede bitki sağlığı kontrollerinin yapılması zirai 
mücadeleden de amaçlanan üre�mde verim ve kalite ar�şını gerçekleş�rmekte ve tarımsal 
ekonominin gelişimine katkı sağlamaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
  Entegre mücadele yapılan alanın toplam üre�m 
alanına oranı (%) 

1.828 2.500  2.650 2.800 2.930 

 Entegre mücadele yapılan alanların genişle�lmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların 
yaygınlaş�rılması hedeflenmektedir.  
 İlimizde 2013 yılında 1.828 dekar alanda entegre mücadele çalışması yapılmış�r. Toplam tarım 
alanının %0,2’sinde entegre mücadele işlemi gerçekleş�rilmiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Belgelendirilen fidan/fide üre�m miktarı (Adet) 118.100 130.000 150.000  175.000 200.000 

 Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak ülkemiz ser�fikalı fidan/fide ih�yacının yur�çi üre�mle 
karşılanması ve bitkisel üre�min ar�rılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol edilerek bitki 
sağlığı ve kalite yönünden ser�fikalı ve standart olarak belgelendirilen fidan/fide miktarını ifade eder.  
 İlimizde 2013 yılında 118.100 adet standart fide/fidan üre�lmiş�r. 

PERFORMANS HEDEFİ -7 
Bitki Sağlığı Hizmetlerinde Entegre ve Biyolojik Mücadele Çalışmalarını Geliş�rmek ve Yaygınlaş�rmak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Entegre Mücadele 
Faaliyetleri 

Entegre mücadele yapılan alanların 
genişle�lmesi ve çevreye duyarlı 
uygulamaların yaygınlaş�rılması 
hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda yapılacak harcamalar; araç 
kiralama ve ilgili personellerin  görev 
yolluklarıdır. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı 
Şube 

Müdürlüğü 

3.2 
3.5 

 740.000,00 TL 



  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--88  

  STATEJİK AMAÇ 3. 
  Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak 
bitkisel üre�mi ar�rmak. 

  STRATEJİK HEDEF 8. 
  Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve dene�m 
hizmetlerini geliş�rmek. 

  PERFORMANS HEDEFİ 8. 
  Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve dene�m 
hizmetlerini geliş�rmek. 

 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 geliş�rilmesi önem arz etmektedir. 
 Etkin ve sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamaları için bitki koruma ürünlerinin ve uygulama 
ekipmanlarının uluslararası standartlara uygun üre�mi, depolanması, spesifikasyonlarına uygun 
şekilde ruhsatlandırılması, sa�şının teknik ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması, 
ekipmanların periyodik bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılması son derece önemlidir. 
 Bakanlığımız bitki koruma ürünleri ve uygulama ekipmanlarının dene�m ve kontrollerini 
yapmak üzere gerekli kurumsal alt yapısını, insan kaynağını, yasal çerçeveyi, dene�m teknikleri ve 
poli�kalarını geliş�rerek sektörle işbirliği içerisinde uygulamayı hedeflemektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Denetlenen bitki koruma ürünleri sayısı (Adet) 15  20  25  30 35  

 Aralık 2011 sonu i�bariyle piyasada bulunan 2.300 civarında ruhsatlı bitki koruma ürününün 
ruhsa�na esas özelliklerinde sapma olup olmadığının tespi� ve bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas 
özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve dene�mleri yapılacak�r. 
 İlimizde 2013 yılında denetlenen Bitki Koruma Ürünleri sayısı 15’dir. Denetlenen Bitki Koruma 
Ürünleri sayısının piyasada bulunan Bitki Koruma Ürünleri sayısına oranı %0,7’dir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2 
  Denetlenen bitki koruma ürünü sa�ş yerlerinin 
toplam sa�ş yeri sayısına oranı (%) 

100 100  100  100  100  

 Bitki koruma ürünlerinin sa�ş yerlerinin kalitesini ar�rmak amacıyla sa�ş yerlerinin (bayi ve 
toptancı) mevzuata uygun sa�ş yapıp yapmadıkları kontrol edilecek�r.  
 2013 yılı sonu i�bariyle, İlimizde 59 adet bayi bulunmaktadır. Her bayi yılda 3 kez 
denetlenmiş�r. İlimizde 2013 yılında denetlenen bitki koruma ürünü sa�ş yerlerinin toplam sa�ş yeri 
sayısına oranı %100’ün üzerindedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

100 100  100   100  100 

 Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının sa�ş yerlerinin kalitesini ar�rmak amacıyla sa�ş 
yerlerinin (bayi) mevzuata uygun sa�ş yapıp yapmadıkları kontrol edilecek�r.  
 2013 yılı sonu i�bariyle, İlimizde 60 adet sa�ş yeri bulunmaktadır. Her bayi yılda 3 kez 
denetlenmiş�r. İlimizde 2013 yılında denetlenen bitki koruma ürünü sa�ş yerlerinin toplam sa�ş yeri 
sayısına oranı %100’ün üzerindedir. 
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PERFORMANS HEDEFİ -8 
Bitki Koruma Ürünleri İle Uygulama Ekipmanlarının Kontrol ve Dene�m Hizmetlerini Geliş�rmek.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Dene�m Faaliyetleri 

Faaliyet kapsamında ilimizde 
bulunan bitki koruma ürünleri ve 
uygulama ekipmanlarının dene�m ve 
kontrollerinin etkin bir şekilde 
yapılması hedeflemektedir. 

Bu kapsamda yapılacak 
harcamalar; araç kiralama ve ilgili 
personellerin  görev yolluklarıdır. 

 Bitkisel Üre�m  
ve 

 Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 

3.2 
3.5 

 75.000,00 TL 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--99  

  STATEJİK AMAÇ 3. 
  Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak 
bitkisel üre�mi ar�rmak. 

  STRATEJİK HEDEF 9.   Bitkisel üre�mde iç ve dış karan�na hizmetlerini geliş�rmek. 

  PERFORMANS HEDEFİ 9.   Bitkisel üre�mde iç ve dış karan�na hizmetlerini geliş�rmek. 

 Uluslararası �care�e bitki sağlığı yönünden güvenli sınır geçişlerinin yapılabilmesi, �care�n 
geliş�rilmesi noktasında bitkisel üre�mde iç ve dış karan�na hizmetlerini geliş�rmek önem arz 
etmektedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaşımı ve uluslararası �carete konu olması bitki 
hastalık ve zararlıların yayılması riskini ar�ran önemli bir faktördür.  
 Bakanlığımız bitki ve bitkisel ürünlerde karan�naya tabi zararlı organizmalarla uluslararası 
standartlarda AB mevzua�yla uyumlu ve �cari gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol 
ve dene�m mekanizması oluşturmaktadır. Bu amaçla ülke içinde bitkisel üre�m materyallerinin 
üre�lmesi, depolanması ve �care� esnasında karan�na hizmetlerine ait bütün çalışmalar bitki 
pasaportu sistemi kapsamında yapılmaktadır. 
 Ülkemizdeki karan�naya 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 ne�celerin alınması önlenecek ve elde edilen 
sonuçların uluslararası geçerliliği olacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
  Özel sürvey çalışması yapılan karan�naya tabi 
organizma sayısı (Adet) 

10 12  14  16  18  

 Bitkilerin ye�ş�rme döneminde bitki sağlığı açısından riskli karan�naya tabii 27 ayrı 
organizmayla ilgili teknik talimatlar hazırlanmış olup kullanımına sunulacak�r. Bu talimatlar 
doğrultusunda yürütülecek olan sürvey çalışmaları ile karan�naya tabi ve ülkemizde varlığı 
bilinmeyen beş organizma ile ilgili 30 İl de sürvey çalışmaları yapılacak, tespit edilen alanların sınırları 
çizilerek sürvey haritalarına işlenecek ve bu alanlarda zamanında gerekli tedbirler alınarak başka 
bölgelere bulaşması engellenecek�r.  
 İlimizde 2013 yılında 10 ayrı organizmayla ilgili özel sürvey çalışmaları yapılmış�r. İlimizde özel 
sürvey çalışması yapılan organizma sayısı 10’dur. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2 
  İhraca�a karan�na sorunlarından dolayı alınan  bildirim 
sayısının ihraca� yapılan par� sayısına oranı (%)  

- -  -  -   - 

 Bitki ve bitkisel ürün ihraca�nda karan�na sorunlarından dolayı alınan bildirim sayısının 
ihraca� yapılan işlem sayısına oranıdır. İhraç edilen ancak zararlı organizmalar nedeniyle alınan 
bildirim sayısının ihraç işlem sayısına oranı yapılan kontrollerin etkinliğini ifade etmektedir.  
 İlimizde 2013 yılında 52.787 ton ihracat yapılmış, geri bildirim alınmamış�r. 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1010  

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

  STRATEJİK HEDEF 10.   Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliş�rmek. 

  PERFORMANS HEDEFİ 10.   Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliş�rmek. 

 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliş�rerek verimliliği ar�rmak, hayvan 
sağlığını korumak, hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz karakterdeki hastalıkları kontrol 
al�na almak ve güvenilir hayvansal gıda üre�mini sağlamak hedeflenmiş�r.  
 Bu çerçevede Bakanlığımızca 2023 yılına kadar "Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığır-Koyun ve Keçi 
Brusellası hastalıklarının ülkemizden yok edilerek, hayvan sağlığının güvence al�na alınması, gıda 
güvenliği ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvan ve hayvansal ürün �care�ne engel olan 
hastalıkların yok edilerek Ülkemizin ihracat üssü haline ge�rilmesi" hedeflenmiş�r. 
 Bunun yanında hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir mücadelenin sağlanabilmesi 
hedefine yönelik olarak hastalıkların yaygınlıklarının belirlenmesi, teşhis metotlarının geliş�rilmesi, 
hayvan aşıları, serum ve biyolojik madde üre�minde kalite geliş�rme, yeni ürün elde etme ve kontrol 
tekniklerinin geliş�rilmesi amaçlanmaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Hastalıktan ari işletme sayısı (Adet) 0 0 1 1 1 

 Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan sığır tüberkülozu ve sığır brusellası 
hastalıklarından ari işletmeleri kapsamaktadır. 2003 yılında ilk kez Trakya' da beş il genelinde 
başla�lan uygulama 2011 yılında ülkemiz geneline çıkar�lmış�r. Sığır tüberkülozu ve sığır brusellası 
hastalıkları kontrol edilerek güvenilir süt ve süt ürünleri üre�lmekte ve tüm halkımızı etkileyen 
güvenilir gıda arzı gerçekleş�rilmektedir. 
 2013 yılı i�bariyle ilimizde hastalıktan ari işletme bulunmamaktadır. İlimizde hastalıktan ari 
işletmelerin oluşması için çalışmalar yapılacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı (%)  100 100  100  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. 
 İlimizde 236.706 adet hayvan mevcudu bulunmaktadır. 2013 yılında 265.374 adet sağlık 
taraması yapılarak, sağlık taraması gerçekleşme oranı %100’ün üzerinde olmuştur. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

90 95 97 100 100 

 Koyun ve keçi varlığının kayıt al�na alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi 
hedeflenmektedir. 
 İlimizde 2013 yılı i�bariyle küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan 
sayısına oranı % 90 olmuştur. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

100 100 100 100 100  

 Büyükbaş hayvan varlığının kayıt al�na alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi 
hedeflenmektedir.  
 İlimizde 2013 yılı i�bariyle küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan 
sayısına oranı % 100’dür. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5 
  Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme  
oranı (%) 

85 85  85 85  85  

 Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün �care�ni etkileyen önemli bir hastalık 
olması nedeniyle tüm üre�ci ve tüke�ciler etkilenmektedir. Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, aşılama programına alınan büyükbaş 
hayvanların % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak hastalığın kontrol al�na alınmasıdır. Aşılama ile ilgili 
veriler TÜRKVET veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. 
 İlimizde 2013 yılında büyükbaş şap aşılama programı %63 oranında olup gerçekleşen hayvan 
sayısına bağlı olarak %85’dir. İlimizde hastalık çıkışların bağlı olarak planlanan hedef aşılmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

- 5 5 5 5 

 Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmaları sağlanacak�r. 
 İlimizde 2013 yılında ilimiz genelinde veteriner ilaçları dene�mi yapılmamış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

7 
  Programlı kedi - köpek kuduz aşılaması gerçekleşme 
oranı (%) 

85 85  85  85  85  

 Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, 
aşılama programına alınan kedi-köpeklerin % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak halk sağlığı için 
önemli bir tehdit olan kuduz hastalığının kontrol al�na alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET 
Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.  
 İlimizde 2013 yılında 5.095 adet kedi-köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmış�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

8 
  Programlı küçükbaş brucella aşılaması gerçekleşme  
oranı (%) 

100 85  85  85  85  

 2012 yılından i�baren hastalıkla mücadele stratejisi değiş�rilmiş olup konjuk�val aşılamaya 
geçilmiş�r. Küçükbaş hayvanlarda  6 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek,  sürü prevalansının 
% 1’in al�na çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz 
olan brusella hastalığının yok edilmesi için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu 
uygulanacak�r. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.  
  Müdürlüğümüz tara�ndan 2013 yılında aşılama programı kapsamında 20.000 hayvan 
aşılanması planlanmış olup, 21.267 küçükbaş hayvana brusella aşılaması yapılarak program hedefi 
aşılmış�r. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

9 
  Programlı büyükbaş brucella aşılaması gerçekleşme  
oranı (%) 

40 85  85  85  85  

 Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. 2012 
yılından i�baren hastalıkla mücadele stratejisi değiş�rilmiş olup konjuk�val aşılamaya geçilmiş�r. 
Büyükbaş hayvanlarda 10 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in 
al�na çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan 
brusella hastalığının yok edilmesi için büyükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacak�r. 
Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.  
 Müdürlüğümüz tara�ndan 2013 yılında 45.000 büyükbaş aşılaması planlanmış ancak 18.190 
büyükbaş hayvana brusella aşılaması yapılmış�r. Gerçekleşme oranı % 40 olarak belirlenmiş�r. 
 2014 yılında ki aşılama programı Bakanlık tara�ndan gönderilen aşı miktarına paralel olarak 
yürütülecek�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

10   Programlı büyükbaş kene ilaçlaması oranı (%)  90 90 90 90 90 

 Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan kenelerle mücadele etmek amacıyla 
Bakanlığımızca hastalığın görüldüğü illerde bulunan çi�lik hayvanları ilaçlanarak halk sağlığı 
korunmuş olacak�r. 
 2013 yılında ilimizde 79.301 adet büyükbaş hayvana kene ilacı uygulanmış�r. İlimizde bulunan 
büyükbaş hayvanların % 90‘ı kene ilaçlarıyla ilaçlanmış�r. 

PERFORMANS HEDEFİ -10 
Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Hizmetlerini Geliş�rmek. 

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

Hayvan Hastalık ve 
Zararlıları İle Mücadele 

Faaliyetleri 

Hayvanların Tanımlanması, Tescili  ve 
İzlenmesi, Aşılama, Sağlık Taraması  ile 
ilgili iş/işlemlerin yapılmasıdır. 

Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; Aşı ve sarf malzeme, 
Küpe, Kene İlacı, personel, araç vd. 
giderlerdir. 

Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

Ve 
Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 

  

1.550.000,00 TL  
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1111  

  STATEJİK 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 ye�ş�rildiği 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 ge�rilecek�r. Çi�lik 
hayvanlarının gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine yada yaralanmalarına neden olacak koşulların 
önlenmesi için gerekli hükümler uygulanacak�r.  
 Ülkemizde hayvan refahına uygun nakil araç sürücülerinin ve nakliyeye eşlik eden bakıcıların 
eği�mi ve ser�fikalandırılması ile onay verilmiş nakil araçlarının elektronik veritabanına kaydı 
yapılacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
  Hayvan refahı konusunda planlanan eği�m 
programının gerçekleşme oranı (%) 

90  90 90  90  90  

 Hayvan refahı ile ilgili personel, celep, nakliyeci, sa�cı ve üre�cilerin eği�lmesi 
hedeflenmektedir.  
 Çi�lik hayvanlarının refahı ve nakillerinde hayvan refahı konusunda 2013 yılı içerisinde 1.170 
adet kişi eği�m almış�r. Ayrıca sürü yöne�mi konusunda da eği�mler düzenlenecek�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet) 18 25  30  30 30  

 Hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile yapılacak�r. Nakil 
araçları için İl Müdürlükleri tara�ndan onay belgesi verilecek�r. 31.12.2013 tarihinden i�baren ilgili 
belgelere sahip olmayan, onay belgesi bulunmayan nakil araçlarının hayvan nakli yapmasına 
müsaade edilmemektedir. 
 2013 yılı i�bariyle 18 adet araç onay belgesi almış�r. 

PERFORMANS HEDEFİ -11 
Hayvan Refahının Sağlanması İçin Gerekli Standart ve Sistemleri Oluşturmak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Eği�m Faaliyetleri 

 Hayvan refahı ile ilgili personel, 
celep, nakliyeci, sa�cı ve üre�cilerin 
eği�lmesi hedeflenmektedir.  

Bu faaliye�n maliyet unsurları 
eği�m, matbaa giderleridir. 

 Hayvan Sağlığı 
Ye�ş�riciliği  

ve  
Su Ürünleri  

Şube Müdürlüğü 

3.2 
3.5 

 80.000,00 TL 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1212  

  STATEJİK AMAÇ 5. 
  Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliş�rmek, kırsal kalkınma ve 
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini ar�rmak. 

  STRATEJİK HEDEF 12.   Tarımsal altyapı hizmetlerini geliş�rmek. 

  PERFORMANS HEDEFİ 12.   Tarımsal altyapı hizmetlerini geliş�rmek. 

 Çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda yaşam düzeyinin yüksel�lmesi, modern 
sulama sistemlerinin geliş�rilmesi ile tarımsal üre�m miktarının ve kalitesinin ar�rılması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin ar�rılması ve kırsal toplumda belirli 
bir kapasitenin oluşturulması, arazi kullanımını gerek�ren her türlü girişim ve ya�rım 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 gerçekleş�rilecek�r. 
 Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilen yörelerde, ekonomik üre�me imkan vermeyecek 
şekilde parçalanan tarım topraklarının gerek�ğinde ve imkanlar ölçüsünde genişle�lmesi sure�yle 
toplulaş�rılmasını yapmak ve tarım arazisinin parçalanmasını ve küçülmesini önlemek, toprağın 
verimli şekilde işle�lmesini, işle�lmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verimin 
alınmasını, tarım üre�minin sürekli olarak ar�rılmasını, değerlendirilmesini ve is�hdam imkanlarının 
ar�rılmasını, yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çi�çilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için 
Devle�n mülkiye�nde bulunan topraklarla topraklandırılmaları sağlanacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Toplulaş�rma ve tarla içi geliş�rme hizmetleri  yapılan 
alan (Hektar) 

-  -  -  -  - 

 Arazi toplulaş�rma ve tarla içi geliş�rme hizmetlerinin uygulanması ile arazi parçalılığı 
giderilerek, sulama randımanı ar�rılacak ve işletme masrafları düşürülecek�r. Yıllık olarak 
toplulaş�rma ve tarla içi geliş�rme hizmetleri yapılan alanı ifade eder. 
 İlimizde ve ilçelerinde 2070 hektar alan toplulaş�rma potansiyeli olarak belirlenmiş, ancak 
toplulaş�rma kapsamına alınan  uygulama yoktur.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar) - - - - - 

 Kamu tara�ndan geçmiş yıllarda yapılan sulama tesisleri modern basınçlı sulamaya 
(yağmurlama, damla sulama) dönüştürülerek suyun verimli kullanılması sağlanacak, yarım kalmış 
tesisler tamamlanacak, eskimiş tesisler rehabilite edilecek�r. Ayrıca bireysel olarak yapılacak modern 
sulama sistemleri desteklenerek yaygınlaş�rılacak�r. 
 İlimizde 2 hektar alanda sulama sistemleri ile tarım yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde KKYDP 
Bireysel Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru olmamış�r. 
İlerleyen yıllarda yapılacak çalışmalarla ya�rım yapılması hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Hektar) 73  74 76  78  80  

 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 
toplulaş�rma, dağı�m, kamulaş�rma, 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 üre�lecek�r.  
 5403 sayılı kanun kapsamında tarım dışı amaçlı kullanım izinleri için 2013 yılında 73,6876 ha 
alanda etüt çalışması yapılmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4   Tanımlanan parsel oranı (%)  100 100  100 100  100 

 Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS), Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) ve Tarımsal İzleme 
ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projeleri çalışmaları sonunda kayıt al�na alınmış ve tanımlanmış parsel 
oranını ifade etmektedir. TARBİL projesi kapsamında Bakanlığımız tara�ndan tanımlanan parsel 
sayısı 16.000.000 adet parseldir. 
 Bu kapsamda İlimiz genelinde 860.952 adet parselin tamamının tanımlaması yapılmış�r . 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1313  

  STATEJİK AMAÇ 5. 
  Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliş�rmek, kırsal kalkınma ve 
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini ar�rmak. 

  STRATEJİK HEDEF 13. 
  Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin 
ar�rılmasını sağlamak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 13. 
  Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin 
ar�rılmasını sağlamak. 

 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin ar�rılması amacıyla koopera�f 
projeleri hayata geçirilecek, koopera�flerce üre�len mal ve hizmetlerin tanı�mı yapılacak�r. 
 Hayvansal ve bitkisel üre�min yapıldığı işletmelerin yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli 
büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak ürünlerin sağlıklı ve yeteri miktarda 
üre�mlerinin sağlanması, daha iyi ye�ş�rme koşullarında kârlı bir işletmecilik sonucu üre�cinin gelir 
ve refah düzeyinin yüksel�lmesi, üre�min ve tüke�min yeterli hale ge�rilmesi hedeflenmiş�r.  
 Üre�m, tüke�m, ithalat, ihracat, stoklar ve fiyatlarla ilgili kaliteli veri temin edilerek tarımsal 
pazar bilgilerinin analiz ve tahminlerinin ilgililere zamanında rapor edilmesi sure�yle gerçekçi 
tarımsal pazarlama stratejileri ve poli�kalarının belirlenmesi sağlanacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
  Rehabilite edilen ve kurulan koopera�f işletme sayısı 
(Adet) 

-  -  -  -  - 

 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin ar�rılması hedeflenerek 
koopera�f projeleri hayata geçirilecek�r. Tarımsal amaçlı koopera�flere düşük faizli kredi verilerek 
rehabilite edilen ve yeni kurulan işletme sayısıdır. 
 ilimizde TKK tara�ndan kurulan herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu konuda çalışmalar 
yapılacak�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

- -  -  -  -  

 Bitkisel ve hayvansal üre�min ve bunlara dayalı sanayinin rekabet edebilirliğini ar�ran ve tarım 
sanayi entegrasyonunun geliş�rilmesini sağlayan tüzel kişilik kazanmış bölgeleri ifade eder. 
 İlimizde Tarıma Dayalı İh�sas Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulması ile ilgili fizibilite 
çalışması yapılmış olup, mevcut şartlarda böyle bir ya�rımın ekonomik ve uygulanabilir olmayacağı 
kanaa�ne varılmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Tanı�mı yapılan koopera�f sayısı (Adet)  -  -  -  -  - 

 Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin ar�rılması hedeflenerek, 
koopera�flerce üre�len mal ve hizmetlerin tanı�mı katalog aracılığı ile yapılacak�r. 
 Bu amaçla ilimizde daha önce herhangi bir faaliyet gerçekleş�rilmemiş olup ilerleyen yıllarda 
TKK’ lerine yönelik çalışmalar planlanacak�r. 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1414  

  STATEJİK AMAÇ 5. 
  Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliş�rmek, kırsal kalkınma ve 
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini ar�rmak. 

  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 is�hdam �rsatları oluşturan rekabetçi bir üre�m sistemine 
dönüştürülmesi, kırsal ve kentsel alanlardaki sosyo-ekonomik gelişim farklılıklarının ortadan 
kaldırılması ve böylelikle refahın ar�rılması hedeflenmektedir.  
 Bu kapsamda kırsal alanlarda yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlanacak, iş ve yaşam 
koşulları yöresinde geliş�rilebilir ve sürdürülebilir kılınacak, yaşam kalitesinin iyileş�rilmesiyle kendi 
kalkınmalarını sağlayan ak�f ve üretken çi�çiler ön plana çıkarılacak�r.  
 Üre�mde kullanılan teknolojilerin verim ve kaliteyi ar�rmaya ve iş gücünü azaltmaya yönelik 
geliş�rilmesi, yerinde bilgi ve teknolojiye erişim sağlanması yanında güvenli ve kayıtlı bir üre�m için 
danışmanlık hizme� verilmesi, eği�m ve öğre�m yolu ile benimse�lmesi hedeflenmektedir.  
 El sanatlarının geliş�rilmesi ve yaygınlaş�rılması ile kırsal alanda yaşayan insanların gelir temin 
etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
  Örgütlü çi�çiler tara�ndan kurulan hayvancılık  
işletme sayısı (Adet) 

49 0  0  0  0  

 Tarımda örgütlenmenin gelişmesi kırsal alanda yaşam standardının yükselmesine ve kırsal 
kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak�r. Tarımsal amaçlı koopera�flerce düşük faizli kredi 
kullanılarak kurulan hayvancılık işletmelerini ifade eder. 
 İlimizde şimdiye kadar üre�ci örgütleri tara�ndan 18 proje kapsamında 1065 işletme 
kurulmuştur. 2013 yılı içerisinde tamamlanan bir proje kapsamında 49 aileye 50 şer koyun ve 2 şer 
koç verilerek 49 adet yeni hayvancılık işletmesi kurulmuştur. 
 2013 yılı i�bariyle ortaklar mülkiye�nde gerçekleş�rilen hayvancılık, arıcılık ve seracılık  

           projeleri   uygulamadan   kaldırılmış�r.   Konu  ile  ilgili  yeni  bir  düzenleme  yapılmış�r.  Koopera�fler
tara�ndan yeni düzenlemeye uygun henüz bir proje teklifi yapılmamış�r

projeleri   uygulamadan   kaldırılmış�r.   Konu  ile  ilgili  yeni  bir  düzenleme  yapılmış�r.  Koopera�fler
tara�ndan yeni düzenlemeye uygun henüz bir proje teklifi yapılmamış�r

        . 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2 
  Üre�ci örgütlerince temin edilen büyükbaş 
damızlık hayvan sayısı (Baş) 

0 0  0  0  0  

 Kırsal alanda hayvancılık sektörünün kalitesini yükseltmek için yüksek vasıflı damızlık büyükbaş 
hayvan temin edilmekte ve üre�me kazandırılmaktadır. Bu kapsamda tarımsal amaçlı koopera�flerin 
uyguladıkları hayvancılık projelerine yüksek vasıflı damızlık büyükbaş hayvan teminini ifade eder. 
 İlimizde üre�ci örgütleri tara�ndan şimdiye kadar 7 adet büyükbaş hayvancılık projesi 
uygulanmış�r.  

2013 yılı i�bariyle ortaklar mülkiye�nde gerçekleş�rilen hayvancılık, arıcılık ve seracılık
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3 
  Üre�ci örgütlerince temin edilen küçükbaş damızlık 
hayvan sayısı (Baş) 

2548  0 0  0  0  

 Kırsal alanda hayvancılık sektörünün kalitesini yükseltmek için yüksek vasıflı damızlık küçükbaş 
hayvan temin edilmekte ve üre�me kazandırılmaktadır. Tarımsal amaçlı koopera�flerin uyguladıkları 
hayvancılık projelerine yüksek vasıflı damızlık küçükbaş hayvan teminini ifade eder.   
 İlimizde üre�ci örgütleri tara�ndan şimdiye kadar 7 adet küçükbaş hayvancılık projesi 
uygulanmış olup, 2013 yılı içerisinde S.S. Harşıt Vadisi T.K.K.’ne 2548 adet koyun teslim edilmiş�r. 
 2013 yılı i�bariyle ortaklar mülkiye�nde gerçekleş�rilen hayvancılık, arıcılık ve seracılık  

 
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4 
  Üre�ci örgütleri aracılığıyla kontrollü koşullarda (sera) 
gerçekleş�rilen bitkisel üre�m alanı (Dekar) 

0 0  0  0  0  

 Kırsal alanda alterna�f üre�m modellerinin geliş�rilmesi, yaygınlaş�rılması kalkınmaya katkı 
sağlayacak�r. Tarımsal amaçlı koopera�flerin uyguladıkları seracılık projelerindeki alanları ifade 
eder. İlimizde şimdiye kadar koopera�fler tara�ndan uygulanan sera projesi olmamış�r. 
 2013 yılı i�bariyle ortaklar mülkiye�nde gerçekleş�rilen hayvancılık, arıcılık ve seracılık  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5 
  Ekonomik ya�rımlar kapsamında desteklenen tarıma 
dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet) 

4 4 5  0  0  

 Kırsal kalkınma ya�rımlarının desteklenmesi programı ekonomik ya�rımlar 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 ar�rılmasına yönelik tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmelerinin sayısını ifade eder. 
 İlimizde şimdiye kadar 36 adet ya�rım program kapsamında desteklenmiş�r. 2012 yılında da 7 
işletmeye destek verilmiş�r. 2013 programı kapsamında 4 adet proje devam etmektedir.  
 Kırsal Kalkınma Ya�rımlarının Desteklenmesi Programı 2015 de sona erecek�r. Programa 
devam edildiği takdirde; İlimize ayrılan ödenekler çerçevesinde tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli 
sanayi işletmelerimiz desteklenecek�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

6 
  Üre�ciye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı 
(Adet) 

1356  650 700   0 0  

 Kırsalda üre�m kalitesinin yüksel�lmesi, maliyetlerin azal�lması için uygun makine ekipman 
kullanımı önemlidir. Kırsal Kalkınma Ya�rımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 
desteklenen makine ekipman sayısını ifade etmektedir. 
 İlimizde program kapsamında şimdiye kadar 9393 adet makine ve ekipman verilmiş�r. 2013 
yılında da 1356 adet makine ve ekipman hibe programı kapsamında desteklenmiş�r.  
 Kırsal Kalkınma Ya�rımlarının Desteklenmesi Programı 2015 de sona erecek�r. Programa 
devam   edildiği   takdirde;   İlimize   ayrılan   ödenekler   çerçevesinde   makine   ve   ekipman  alımları 

desteklenecek�r.

   

  

projeleri   uygulamadan   kaldırılmış�r.   Konu  ile  ilgili  yeni  bir  düzenleme  yapılmış�r.  Koopera�fler
tara�ndan yeni düzenlemeye uygun henüz bir proje teklifi yapılmamış�r

projeleri   uygulamadan   kaldırılmış�r.   Konu  ile  ilgili  yeni  bir  düzenleme  yapılmış�r.  Koopera�fler
tara�ndan yeni düzenlemeye uygun henüz bir proje teklifi yapılmamış�r
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

7 
  Ekonomik ve sosyal alt yapı faaliyetlerinden 
faydalanan işletme sayısı (Adet)  

40 45  0  0  0  

 Dış kaynaklı projeler ile inşa edilen tarımsal ve sosyal alt yapı tesislerinden yararlanan çi�çi 
aileleri sayısını ifade etmektedir. 
 İlimizde 2008-2014 yılları arasında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) destekli Dokap-
Tarım Projesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 307 adet çi�çi (işletme) bu proje kapsamında 
desteklenmiş�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

8 
  Eği�len, ser�fikalandırılan ve yetkilendirilen 
yararlanıcı sayısı (Kişi) 

750  800  900  950  1000 

 Eği�m, yayım, kurs ve sınavlar yoluyla; çi�çilerin modern tarım tekniklerini ve tarımsal 
yenilikleri öğrenmeleri, uygulamaları, geleneksel el sanatlarının öğre�lerek gelecek kuşaklara 
aktarılması, yerel kalkınma kapasitelerinin geliş�rilmesi ve üre�ci örgütlerinin kurumsal 
kapasitelerinin ar�rılması hedeflenmektedir.  
 İl Müdürlüğümüz tara�ndan 2013 yılında çi�çi örgütlerine yönelik düzenlenen 75 adet 
toplan�ya 750 kişi ka�lmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

9 
  Tarımsal danışmanlık hizme� alan işletme 
sayısı (Adet) 

4356  4500  4700  4800  5000 

 Çi�çilerin bilgi ih�yacının yeterli ve zamanında karşılanması amacıyla yetkilendirilen kişi ve 
kuruluşlardan danışmanlık hizme� alan işletme sayısının ar�rılması hedeflenmektedir. Bilgi ve 
teknolojinin hızla değiş�ği günümüzde çi�çilerin bilgi ih�yacının yeterli ve zamanında karşılanması 
kaliteli üre�mi ve verim ar�şını da beraberinde ge�recek�r. Danışmanlık hizme� alan işletmelere 
Tarımsal  Yayım ve Danışmanlık Tebliği  kapsamında her yıl destek verilmektedir. 
 İlimizde 2013 yılında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Desteklemeleri ile 4356 adet 
İşletme danışmalık hizme� almış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

10 
  Çi�lik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan 
işletme sayısı (Adet) 

71  93 100  110  115 

 Çi�lik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sisteminin yaygınlaş�rılması, mevcut işletmeler içerisinde 
veri kaynağı olarak belirlenen işletmelerin sisteme girilmesi, sistemden elde edilecek sonuçların 
tarımişletmelerinin gelir gider projeksiyonlarını yansıtması açısından önem taşımaktadır. 
 İlimizde 2013 yılında Çi�lik Muhasebe Veri Ağı kapsamında 71 işletme desteklenmiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

11 
  IPARD Programının tanı�m etkinliklerine ka�lan kişi 
sayısı (Kişi) 

74 100  120  150  150  

 Ka�lım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD 
Programı'nda uygulanması öngörülen tedbirlerle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak�r. IPARD 
Programı kapsamında belirlenen 42 ilde programın tanı�mı yapılmakta olup tanı�m yapılan illerdeki 
personele ve proje hazırlayacak danışman firmalara program hakkında eği�mler verilecek�r. 
 2013 yılında İl Müdürlüğümüz tara�ndan 3 adet toplan� düzenlenmiş ve 74 kişi ka�lmış�r. 
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PERFORMANS HEDEFİ -14 
 Kırsal Alanda Yaşam Standartlarını Yükseltmek ve Kırsal Kalkınmayı Sağlamak.  

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 KKYDP Programının 
Tanı�mı 

   Kırsal Kalkınma Ya�rımlarının 
Desteklenmesi Programı Kapsamında 
ilgili Tebliğler yayınlandığı andan 
i�baren  sektör temsilcileri, yetkili 
üre�ci ve sa�cı bayiler,  muhtemel 
ya�rımcılar, çi�çi örgütleri ve tarım 
danışmanlarımız ile toplan�lar yaparak 
program hakkında bilgi verilecek�r.  
Ayrıca liflet ve broşürler basılacak, 
gerekli görüldüğü tak�rde tanı�m 
videoları ve haberler hazırlanacak�r. 
   Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; toplan� organizasyon 
giderleri, ilgili personellerin görev 
yollukları, liflet, afiş, poster gibi 
malzemelerin matbaa giderleridir.        

Kırsal Kalkınma 
ve  

Örgütlenme  
Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 
3.6 

40.000,00 TL  

 KKYDP Kontrol 
Faaliyetleri 

   KKYDP Programı kapsamında 
gerçekleş�rilen bütün ya�rımların 
mahallinde tespi� zorunludur. Tarımsal 
Ekonomik Ya�rımlar,  Makine ve 
Ekipman veya Bireysel Sulama 
Sistemleri ya�rım tamamlandıktan 
sonra ödeme öncesinde ve bir yıl sonra 
kontrol amaçlı tespit edilir. 
   Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; merkez ve ilçelerde ilgili 
personellerin görev yollukları ve araç 
kiralamalarıdır. 

Kırsal Kalkınma 
ve  

Örgütlenme  
Şube Müdürlüğü  

3.3 
3.5 

75.000,00 TL  

Çi�çi Örgütleri  
Kurumsal Kapasite 

Ar�rımı  

   İlimizde bulunan Çi�çi Örgütlerine 
yönelik olarak eği�m ve yayım 
faaliyetleri yapılacak�r. Ayrıca olağan 
genel kurul toplan�ları ve ortaklar 
mülkiye�nde uygulanan projelerin 
takibi yapılacak�r. 
   Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; toplan� organizasyon 
giderleri, ilgili personellerin görev 
yollukları, araç kiralama giderleri, liflet 
ve afiş giderleridir.  

Kırsal Kalkınma 
ve  

Örgütlenme  
Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 
3.6 

90.000,00 TL  

Dokap-Tarım  
Eği�m Faaliyetleri  

   Dokap-Tarım Projesi kapsamında 
işletme ziyaretleri, çi�çi eği�mleri, 
demonstrasyon çalışmaları ve lifletler 
hazırlanacak�r. 
   Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; ilgili personellerin görev 
yollukları, araç kiralama giderleri, liflet 
ve afiş giderleridir.  

 Kırsal Kalkınma 
ve  

Örgütlenme  
Şube Müdürlüğü 

3.2 
3.3 
3.5 

  

50.000,00 TL  



2014-2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi72

 Dokap-Tarım  
Gönüllü Uzman 

   Doğu Karadeniz Bölgesinde Küçük 
Ölçekli Çi�çilerin Yaşam Seviyelerinin 
İyileş�rilmesi Projesi kapsamında 
ilimizde Gönüllü Japon Uzman 
bulunmaktadır.  
   Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; gönüllü uzmanın ikamet 
harçlarıdır. 

Kırsal Kalkınma 
ve  

Örgütlenme  
Şube Müdürlüğü  

3.5 15.000,00 TL  

 IPARD-TARYAT  
Faliyetleri 

   Ipard programının tanı�mı amacıyla 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Giresun İl  Koordinatörlüğü ile 
ortaklaşa olarak eği�m ve tanı�m 
faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca 
Tarımsal Ya�rımcı Danışma Birimi 
olarak da ilimizde tarımsal amaçlı 
ya�rım yapmak isteyen ya�rımcılara 
yönelik bireysel danışmanlık hizme� 
sunulmaktadır. 
   Bu faaliyet kapsamında yapılacak 
harcamalar; toplan� organizasyon 
giderleri, ilgili personellerin görev 
yollukları, araç kiralama giderleri, 
ya�rımcılara yönelik olarak  rehber vs. 
giderleridir.  

Kırsal Kalkınma 
ve  

Örgütlenme  
Şube Müdürlüğü  

3.2 
3.3 
3.5 
3.6  

63.000,00 TL  
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1515  

  STATEJİK AMAÇ 6. 
  Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliye� 
sağlamak. 

  STRATEJİK HEDEF 15. 
  Kurumsal yöne�m sistemini ve insan kaynakları yöne�mini etkin hale 
ge�rmek. 

  PERFORMANS HEDEFİ 15. 
  Kurumsal yöne�m sistemini ve insan kaynakları yöne�mini etkin hale 
ge�rmek. 

 Amaç ve hedeflere ulaşma yönünde yöne�m süreçlerinin etkinliğini, işlerin mevzuata 
uygunluğunu, varlıkların korunması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak hedeflenmiş�r. Bu 
hedefe ulaşmada poli�kaların etki analizleri doğrultusunda geliş�rilmesi, iç kontrol sistemi ve 
dene�min etkin yürütülmesi, hukuka uygunluk, kamu yararı ve hizmet gereği değerlendirme ve 
tespitlerinin yapılması temel unsurlardır. 
 Bakanlığımız hizmetlerinde kalite ve verimliliği ar�rmak, uzman personelin bilgi, görgü ve 
becerilerinin ar�rılması, gelişen teknik ve teknolojik şartlara uyumun sağlanması, performansın 
ar�rılması, moral ve mo�vasyonun yüksel�lmesi, temsil e�ği ortamlarda bilgi ve donanım açısından 
güçlü olabilmeleri hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   Çalışan başına düşen ortalama eği�m süresi (Gün) 1.4  1.6  2.0 2.2  2.5  

 Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini ar�rmak için hizme�çi eği�m programları 
düzenleyerek, personel başına düşen ortalama eği�m süresinin ar�rılması hedeflenmektedir. Yıl 
içerisinde yapılan toplam hizme�çi eği�mlerde, eği�me ka�lan personelin almış olduğu toplam 
eği�m gün sayısının İl Müdürlüğünün toplam personel sayısına oranı ile elde edilmiş�r. 
 İl ve İlçe Müdürlüğümüzde bulunan personel başına düşen görevlendirme süresi 2013 yılında 
1.4 gün olarak hesaplanmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   İç Kontrol sisteminin tamamlanma oranı (%) 80  90  100 100  100  

 Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve 
uygulanması sağlanacak ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanılacak�r. Bakanlık, 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda, bir pilot birim seçilerek Kamu İç 
Kontrol Standartlarının oluşturulması tamamlanmış�r. Pilot birimde oluşturulan sistemin tüm 
Bakanlık bünyesine yayılmasında, Strateji Geliş�rme Başkanlığı tara�ndan danışmanlık ve teknik 
destek görevi yürütülmekte olup, birimlerin al� ayda Eylem Planlarında yazılı 79 genel şar�n 
gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılarak kurulumu tamamlama yüzdeleri tespit edilmektedir. 
 2013 yılında İl Müdürlüğü olarak İç Kontrol Sisteminin kurulum aşamasını tamamlamış izleme 
aşamasına geçmiş durumdayız.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Hizmet içi eği�m verilen personel sayısı (Kişi) 171  150  150  150  150 

 Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini geliş�rerek iş mo�vasyonunu ar�rmak ve verilen 
hizme�n Uluslararası standartlara yüksel�lmesini sağlamak amacıyla, Hizmet içi Eği�m Merkezleri 
tara�ndan yapılan eği�mler sonucunda ser�fika veya ka�lım belgesi alan personel sayısını ifade eder. 
 2013 yılında 171 adet personelimiz hizmet içi eği�m programlarına ka�lmış�r. 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4   Düzenlenen yöne�ci geliş�rme programı sayısı (Adet)  0 0  1  1  1  

 Yöne�ci geliş�rme programları düzenlenerek yöne�cilerin ve yöne�ci adaylarının bu 
programlara ka�lımları sağlanacak�r. Kurumsal ve ka�lımcı yöne�m anlayışı için, yöne�cilerin 
ka�lacağı kişisel gelişim, liderlik, kurumsal ile�şim ve ile�şim becerileri vb. konularda geliş�rme 
programları düzenlenerek yöne�ci veya yöne�ci adayının ka�lması planlanmaktadır. 
 Bu kapsamda İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan yöne�cilere yönelik İl Müdürlüğümüz 
bünyesinde eği�mler düzenlenecek�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5 
  Norm kadroya tabi personelin tüm personele 
oranı (%) 

28 29  30  31  32  

 Norm kadro sayesinde hangi iş için hangi unvanda hangi birimde kaç personele ih�yaç olduğu 
yönünde çalışmalar bi�rilmiş�r. Bu i�barla yıllar içinde norm kadroya tabi personelin ar�rılması 
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 28’dir. Bu oran her yıl %1 oranında ar�rılacak�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

6   Düzenlenen sosyal ve kültürel ak�vite sayısı (Adet) 2 0 2  3  3  

 Mevsimlere göre düzenlenecek farklı etkinlik ve ak�vitelerle personel memnuniye�nin ve 
mo�vasyonunun ar�rılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda futbol turnuvası, masa tenisi turnuvası, 
bahar koşusu, satranç turnuvası, çeşitli sergiler, �yatro, konser vb. spor�f ve sosyal faaliyetler 
organize edilecek�r. 
 Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz tara�ndan Tavla Turnuvası ve Masa Tenisi 
Turnuvası olmak üzere 2 adet ak�vite düzenlenmiş�r.  

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

7 
  Sosyal ve kültürel ak�vitelere ka�lan personel sayısı 
(Kişi) 

64  0 80  100  100  

 Talep ve öneriler doğrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel ak�vitelere, her türlü ile�şim 
kanalı kullanılarak ka�lımın yüksek olması sağlanacak�r. 
 2013 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel ak�vitelere ka�lan personel sayısı 64 kişi olup diğer 
yıllar için bu sayının ar�rılması hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

8   Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%) 100 100  100  100  100  

 Birimlerin talep e�kleri ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları ölçülecek�r. 
 İl Müdürlüğümüz tara�ndan hazırlanan bu Giresun Tarım Strateji Belgesi ışığında yapılacak 
faaliyetlere ilişkin öngörülen bütçeler etkin biçimde kullanılarak, gelen ödeneklerin tamamı 
değerlendirilecek�r.
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

9 
  İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan 
personelin memnuniyet oranı (%) 

44  50  55  60  60 

 Anket çalışmaları yapılarak, sunulan hizmetlerden personelin memnuniye� ölçülecek ve 
memnuniye�n ar�rılmasına yönelik tedbirler alınacak�r.  
 İç Kontrol Sistemi kapsamında al� ayda bir Çalışan Memnuniyet Anke� düzenlenerek 
personelin istekleri ve önerileri makama ile�lmektedir. 2013 yılı anketlerine göre Çalışan 
Memnuniye� oranı %44 olarak ölçülmüştür. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

10 
  Kurum desteği ile yurt dışında eği�m alan personel 
sayısı (Kişi) 

0  0 3  3  4 

 Personelin çalış�kları konularda yurtdışı eği�mlere ka�larak, mesleki yeterliliklerinin ar�rılması 
hedeflenmektedir. 
 Kurumumuz desteği ile son 5 yılda yurt dışında eği�m programlarına ka�lım olmamış�r. 
Önümüzdeki 5 yıl için de de 10 adet personelin yurt dışında eği�m alması teklif edilecek�r. Ayrıca 
uluslararası hareketlilik programları kapsamında, çeşitli konularda ilgili personelin yurt dışında eği�m 
almaları için proje çalışmaları yapılacak�r. 

PERFORMANS HEDEFİ -15 
 Kurumsal Yöne�m Sistemini ve İnsan Kaynakları Yöne�mini Etkin Hale Ge�rmek. 

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Personele ve 
Yöne�cilere  Yönelik  

Kişisel Gelişim Eği�mi 

 Personelinin bilgi ve becerisini geliş�rerek 
iş mo�vasyonunu ar�rmak ve verilen 
hizme�n Uluslararası standartlara 
yüksel�lmesini sağlamak amacıyla, Personel 
ve Yöne�cilere yönelik kişisel gelişim 
eği�mleri düzenlenecek�r. 

Koordinasyon  
Ve 

 Tarımsal Veriler 
Şube Müdürlüğü 

3.5 60.000,00 TL 

 Kurum Desteği ile  
Yurtdışı Eği�m 

Faaliye� 

 Personelin çalış�kları konularda yurtdışı 
eği�mlere ka�larak, mesleki yeterliliklerinin 
ar�rılması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamdaki giderleri personel görev 
yolluğu ve harcırahları oluşturmaktadır. 

Koordinasyon  
Ve 

 Tarımsal Veriler 
Şube Müdürlüğü 

3.3 50.000,00 TL 

 İç Kontrol Sisteminin 
Elektronik Ortamda 

İzlenmesi 

 Kamu Mali İç Kontrol Kanunu kapsamında 
kurulan İç Kontrol Sisteminin etkin bir 
şekilde izlenmesi ve sürdürülebilmesi 
amacıyla web tabanlı personel 
programlarına ih�yaç duyulmaktadır. 

 İdari ve Mali İşler 
Şube Müdürlüğü 

3.5 20.000,00 TL 

Sosyal-Kültürüler 
Ak�viteler 

 Mevsimlere göre düzenlenecek farklı 
etkinlik ve ak�vitelerle personel 
memnuniye�nin ve mo�vasyonunun 
ar�rılması hedeflenmektedir.  

Bu doğrultuda futbol turnuvası, masa 
tenisi turnuvası, bahar koşusu, satranç 
turnuvası, �yatro, konser vb. spor�f ve 
sosyal faaliyetler organize edilecek�r. 

Koordinasyon  
Ve 

 Tarımsal Veriler 
Şube Müdürlüğü 

3.2 
3.5 
3.6 

16.000,00 TL 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1616  

  STATEJİK AMAÇ 6. 
  Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliye� 
sağlamak. 

  STRATEJİK HEDEF 16. 
  Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliş�rmek, sosyal imkanları 
iyileş�rmek. 

  PERFORMANS HEDEFİ 16. 
  Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliş�rmek, sosyal imkanları 
iyileş�rmek. 

 Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliş�rmek, sosyal 
imkanları iyileş�rmek, ih�yaçlar doğrultusunda iş akış süreçlerini tanımlamak, basitleş�rmek ve 
hızlandırmak hedeflenmiş�r. Faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi ile kontrollerin daha kolay ve 
çabuk yapılmasını sağlamak amaçlanmış�r.  
 Bakanlığımız çalışanlarının günümüz teknolojisi gereksinimi olan bilgi işlem teknolojilerine 
adaptasyonunu sağlamak ve Bakanlık bünyesinde bulunan veri tabanlarının güvenliğini sağlayarak 
daha etkin bir konuma gelmesini temin etmek için çalışmalar yürütülecek�r. 
 Hizmet alan ve hizmet verenlerin çalışma ortamları açısından memnuniye�ni ar�rmak 
amacıyla fiziki altyapıyı geliş�rmek ve sosyal imkanları iyileş�rmek hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

1   EDYS kullanan birim sayısı (Adet) - - 1  1 1 

 Merkez birimlerinden başlamak üzere dosya paylaşımı ve evrak akışı Elektronik Doküman 
Yöne�m Sistemi (EDYS) ile yapılacak�r. Yıllar i�bariyle EDYS kullanan birim sayısını ifade eder. 
 İl Müdürlüğümüz 2013 yılı çalışmaları kapsamında planlanan ve 2014 yılında tamamlanan 
elektronik altyapı çalışmaları EDYS sisteminin zeminini oluşturmuştur. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısı (Adet)  30  40  50  60  70 

 Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili toplumun bilgilendirilmesinde doğru bilginin elektronik ortamda 
kolay ulaşılabilir olması amaçlanmış�r. Elektronik ortama aktarılan ve hizmete sunulan; bülten, dergi 
ve kitap sayısını ifade eder.  
 İl Müdürlüğümüz tara�ndan yürütülen faaliyetler ile ilgili hazırlanan liflet, faaliyet raporları, 
sektör analiz raporları ve diğer basılı materyal internet sitemizde yayınlanmaktadır. 2013 yılında 
Müdürlüğümüz tara�ndan hazırlanan 30 adet basılı yayın internet sitemizde yayınlanmış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Yapılan video konferans sayısı (Adet) 0 1 2  2  2  

 Merkez ve taşra birimleri arasındaki ile�şim, eği�m, konferans gibi etkinlikler video konferans 
üzerinden yapılabilecek�r. Yıllık yapılan video konferans sayısını ifade eder.  
 İl Müdürlüğümüz teknoloji altyapısı yenileme çalışmaları kapsamında video konferans sistemi 
kurulmuş olup ak�f hale ge�rilmiş�r.  
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PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4   Yeni yapılan hizmet binası sayısı (Adet)  - -  -  -  -  

 İh�yaç doğrultusunda hizmet binası bulunmayan ya da kullanıma uygun olmayan il ve ilçe 
müdürlüklerine yeni hizmet binaları yapılacak�r. 
 ilimizde 15 ilçe müdürlüğümüz bulunmakta olup sadece 5 tanesi kendi hizmet binasında 
faaliyet göstermektedir. 

PERFORMANS HEDEFİ -16 
 Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliş�rmek, Sosyal İmkanları İyileş�rmek. 

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

İl Müdürlüğü  
kampüsünde  

Tadilat İşlemleri  

İl Müdürlüğümüz  ek hizmet binası ve 
lojmanın bakım ve onarımı yapılacak�r.  

Bu faaliyet kapsamında harcama 
unsurları  tadilat, bakım ve onarım 
giderleridir.  

İdari ve Mali İşler 
Şube Müdürlüğü 

 
6.7 235.000,00 TL 

 Yağlıdere  
İlçe Gıda Tarım  

ve  
Hayvancılık Müdürlüğü 

Hizmet Binasının  
Tadilat İşlemi 

 İlçe Müdürlüğü binasının bakım ve 
onarım işlemleri yapılacak�r.  

Bu faaliyet kapsamında harcama 
unsurları  tadilat, bakım ve onarım 
giderleridir. 

 İdari ve Mali İşler 
Şube Müdürlüğü 

 3.7  16.000,00 TL 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (Adet) 3 2 1  0  0  

 Hizmet binalarının ve lojmanların kalite standardının yüksel�lerek çalışma ortamlarının 
iyileş�rilmesi için bakım, onarım ve gelişen teknik şartlara bağlı olarak modernize edilmesi 
hedeflenmektedir. 
 2013 yılında İl Müdürlüğümüz ana hizmet binası, ek hizmet binası ve lojman kısmında çeşitli 
tadilat ve onarımlar gerçekleş�rilmiş�r. 
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  PERFORMANS HEDEFİPERFORMANS HEDEFİ--1717  

  STATEJİK AMAÇ 6. 
  Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliye� 
sağlamak. 

  STRATEJİK HEDEF 17.   Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü ar�rmak. 

  PERFORMANS HEDEFİ 17.   Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü ar�rmak. 

 Bakanlığımız poli�kalarının, faaliyetlerinin ve sunduğu hizmetlerin kamuoyuna güncel olarak 
ulaşımını sağlamak, toplumun bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, üre�cilerin yeni teknolojileri 
öğrenmesi ve benimsemesini sağlayarak refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak, tarımsal 
zenginliğimizi tanıtmak ve bilinirliğini ar�rmak, geçmişten günümüze tarım kültürünü yansıtmak, 
tarım teknolojilerindeki zamana bağlı gelişmeleri görerek geleceğe yönelik hedefler ortaya konulması 
amaçlanmış�r. 
 Uluslararası kurum/kuruluşlarla gerçekleş�rilen etkinliklere ak�f ka�lım sağlanarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde Bakanlığımızın imajı ve görünürlüğünün ar�rılmasının, ülkemizin bölgesinde 
lider dünyada küresel aktör haline gelmesine olumlu katkıları bulunmaktadır. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

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

-  -  1  1  1 

 Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları olan tarımsal üre�mle 
ilgili toplan�lar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve fuarları ifade 
eder.  
 İl ve ilçe Müdürlüklerimiz tara�ndan 2013 yılı içerisinde toplan� ve konferans 
düzenlenmemiş�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

2   Müdürlüğümüzün medyada yer alma sıklığı (Adet) 233  250  300  350 400  

 Bir yıl içinde Müdürlüğümüzün hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. Müdürlüğümüzün 
hizmetleri medya vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacak�r. 
 2013 yılında İl Müdürlüğümüze ait 233 adet haber medyada yer almış�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

3   Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi)  373.000  400.000 450.000  500.000  500.000  

 Müdürlüğümüz Web sitesi hedef kitle ih�yaçları doğrultusunda etkinleş�rilecek ve sürekli 
güncellenerek ziyaretçi sayısı ar�rılacak�r.  
 İl Müdürlüğümüz web sayfası 2013 yılı içerisinde 373.000 kez ziyaret edilmiş�r. 
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PERFORMANS HEDEFİ -17 
Kurum İmajını Güçlendirmek, Etkinliği ve Görünürlüğü Ar�rmak. 

FAALİYET ADI FAALİYETİN AÇIKLAMASI İLGİLİ BİRİM 
UYGUN 

HARCAMA  
KALEMİ 

YAKLAŞIK  
MAALİYET 

 Basılı Yayın Faaliye� 

 Tarımsal konulara ilişkin liflet ve 
broşürler şubelerin ih�yaçları 
doğrultusunda basılmaktadır. Bu 
faaliye�n bir kısmı kendi cihazlarımız 
ile bir kısmı da matbaalar aracılığıyla 
yürütülmektedir. 

 Bu kapsamda yer alan harcamalar 
matbaa basım giderleridir. 

 Koordinasyon  
Ve 

 Tarımsal  Veriler 
Şube Müdürlüğü 

 3.2  220.000,00 TL 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

4 
  Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüzün haberlerinin 
yayınlanma sayısı (Adet) 

0 1 2  3  5  

 İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüze ait yayınlanan haber 
sayısını ifade eder.  
 Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüze ait haber henüz yayınlanmamış�r. Ancak ulusal haberler 
Web Tarım Tv’ye gönderilecek�r. Ayrıca Web Tarım Tv’nin izlenme sayısını ar�rmak için yayım 
faaliyetleri yürütülecek�r. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 2013 2014 2015 2016 2017 

5   Dağı�mı yapılan basılı materyal sayısı (Adet) 45.600  50.000  55.000  62.000  65.000 

 Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çi�çi Eği�m Se�, dergi, kitap, 
liflet ve broşürler, projeler kapsamında veya sponsorlar aracılığı ile basılarak dağı�lmaktadır. Bu basılı 
materyaller vasıtasıyla ih�yaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve doğru teknolojileri benimsemesi 
amaçlanmaktadır.  
 İlimizde 2013 yılında 45.617adet basılı materyal dağı�lmış�r. 



BÜTÇE VE PLANLAMABÜTÇE VE PLANLAMA  
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Sıra No HEDEFLER GENEL BÜTÇE 

1   Tarımsal kaynakları korumak, iyileş�rmek ve devamlılığını sağlamak.  3.222.500,00 TL  

2 
  Üre�mde verim ve kaliteyi ar�rmaya yönelik yöntem ve teknolojiler 
geliş�rmek ve yaygınlaş�rmak. 

950.000,00 TL  

3   Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak. 1.655.000,00 TL  

4   Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini ar�rmak. 384.000,00 TL  

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

30.000,00 TL  

6   Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı ar�rmak. 50.000,00 TL  

7 
  Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını 
geliş�rmek ve Yaygınlaş�rmak. 

740.000,00 TL  

8 
  Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve dene�m 
hizmetlerini geliş�rmek. 

75.000,00 TL  

9   Bitkisel üre�mde iç ve dış karan�na hizmetlerini geliş�rmek.  0,00 TL  

10   Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliş�rmek.  1.550.000,00 TL  

11 
  Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri 
oluşturmak. 

80.000,00 TL  

12   Tarımsal altyapı hizmetlerini geliş�rmek. 0,00 TL  

13 
  Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin 
ar�rılmasını sağlamak. 

0,00 TL  

14 
  Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı 
sağlamak. 

330.000,00 TL  

15 
  Kurumsal yöne�m sistemini ve insan kaynakları yöne�mini etkin hale 
ge�rmek. 

146.000,00 TL  

16   Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliş�rmek, sosyal imkanları iyileş�rmek  251.000,00 TL  

17   Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü ar�rmak. 220.000,00 TL  

TOPLAM 9.686.500,00 TL  
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 STRATEJİK HEDEFLER İLGİLİ BİRİM  

PERFORMANS HEDEFİ -1 

Gen Kaynaklarının Korunması Çalışmaları Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

Mera ve Yaylak Tahsis İşlemleri Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

Mera Islah ve Amenajman Çalışmaları Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

İyi Tarım Uygulamaları Çalışmaları Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

Organik Tarım Uygulamaları Çalışmaları Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

Tarım İşletmelerinin Kayıt Al�na Alınması Faaliye� Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  

Su Ürünleri Avcılığı Kontrol/Dene�m Faaliyetleri Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

Nitrat Ötrifikasyon İzleme Faaliyetleri Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -2   

Hayvancılık Geliş�rme Faaliyetleri Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

Toprak Analizi Yapılan Arazi Miktarının Ar�rılması Faaliye� Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -3 

Su Ürünleri Geliş�rme Faaliyetleri Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

Dene�m ve Kontrol (Hayvan Sağlığı, Hayvancılık, Su Ürünleri) 
Faaliyetleri  

Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

Eği�m ve Yayım Faaliyetleri  Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

Yem Bitkisi Üre�minin Ar�rılması Çalışmaları Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -4  

Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü  

Gıda Dene�m Aracı Alımı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü  

Eği�m Faaliyetleri Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -5 

Eği�m Faaliyetleri Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -6 

Basılı Yayın Faaliye� Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -7 

Entegre Mücadele Faaliyetleri Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -8 

Dene�m Faaliyetleri Bitkisel Üre�m ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -10 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Faaliyetleri Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -11 

Eği�m Faaliyetleri Hayvan Sağlığı, Ye�ş�riciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -14 

KKYDP Programının Tanı�mı Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  

KKYDP Kontrol Faaliyetleri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  

Çi�çi Örgütleri Kurumsal Kapasite Ar�rımı  Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  

Dokap-Tarım Eği�m Faaliyetleri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  

Dokap-Tarım Gönüllü Uzman Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  

IPARD-TARYAT  Faliyetleri Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -15 

Personele ve Yöne�cilere  Yönelik Kişisel Gelişim Eği�mi Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  

Kurum Desteği ile Yurtdışı Eği�m Faaliye� Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  

İç Kontrol Sisteminin Elektronik Ortamda İzlenmesi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü  

Sosyal-Kültürüler Ak�viteler Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -16 

İl Müdürlüğü kampüsünde Tadilat İşlemleri İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü  

Yağlıdere İlçe Müdürlüğü Hizmet Binasının Tadilat İşlemi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü  

PERFORMANS HEDEFİ -17 

Basılı Yayın Faaliye� Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  
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STRATEJİK HEDEFLER 2014 BÜTÇESİ 2015 BÜTÇESİ  2016 BÜTÇESİ  2017 BÜTÇESİ  TOPLAM  

PERFORMANS HEDEFİ -1 

Gen Kaynaklarının Korunması Çalışmaları 50.000,00 80.000,00  90.000,00  120.000,00  340.000,00  

Mera ve Yaylak Tahsis İşlemleri 55.000,00 70.000,00  85.000,00  105.000,00  315.000,00  

Mera Islah ve Amenajman Çalışmaları 350.000,00 289.500,00  569.500,00  624.500,00  1.833.500,00  

İyi Tarım Uygulamaları Çalışmaları 70.000,00 90.000,00  110.000,00  120.000,00  390.000,00  

Organik Tarım Uygulamaları Çalışmaları 23.000,00 30.000,00  40.000,00  55.000,00  148.000,00  

Tarım İşletmelerinin Kayıt Al�na Alınması Faaliye� 18.000,00 25.000,00  30.000,00  35.000,00  108.000,00  

Su Ürünleri Avcılığı Kontrol/Dene�m Faaliyetleri 13.000,00 15.000,00  18.000,00  20.000,00  66.000,00  

Nitrat Ötrifikasyon İzleme Faaliyetleri 4.000,00 5.000,00  6.000,00  7.000,00  22.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -2  

Hayvancılık Geliş�rme Faaliyetleri 150.000,00 180.000,00  200.000,00  220.000,00  750.000,00  

Toprak Analizi Yapılan Arazi Miktarının Ar�rılması Faaliye� 50.000,00 50.000,00  50.000,00  50.000,00  200.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -3 

Su Ürünleri Geliş�rme Faaliyetleri 100.000,00 120.000,00  150.000,00  180.000,00  550.000,00  

Dene�m ve Kontrol (Hayvan Sağlığı, Hayvancılık, Su Ürünleri) Faaliyetleri  50.000,00 60.000,00  65.000,00  70.000,00  245.000,00  

Eği�m ve Yayım Faaliyetleri  20.000,00 25.000,00  30.000,00  35.000,00  110.000,00  

Yem Bitkisi Üre�minin Ar�rılması Çalışmaları 150.000,00 180.000,00  200.000,00  220.000,00  750.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -4  

Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri 7.000,00 10.000,00  12.000,00  15.000,00  44.000,00  

Gıda Dene�m Aracı Alımı 0,00 0,00  250.000,00  0,00  250.000,00  

Eği�m Faaliyetleri 15.000,00 20.000,00  25.000,00  30.000,00  90.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -5 

Eği�m Faaliyetleri 5.000,00 7.000,00  8.000,00  10.000,00  30.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -6 

Basılı Yayın Faaliye� 10.000,00 10.000,00  15.000,00  15.000,00  50.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -7 

Entegre Mücadele Faaliyetleri 150.000,00 170.000,00  200.000,00  220.000,00  740.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -8 

Dene�m Faaliyetleri 15.000,00 18.000,00  20.000,00  22.000,00  75.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -10 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Faaliyetleri 300.000,00 350.000,00  400.000,00  500.000,00  1.550.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -11 

Eği�m Faaliyetleri 20.000,00 20.000,00  20.000,00  20.000,00  80.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -14 

KKYDP Programının Tanı�mı 20.000,00 20.000,00  0,00  0,00  40.000,00  

KKYDP Kontrol Faaliyetleri 25.000,00 25.000,00  25.000,00  0,00  75.000,00  

Çi�çi Örgütleri Kurumsal Kapasite Ar�rımı  0,00 30.000,00  30.000,00  30.000,00  90.000,00  

Dokap-Tarım Eği�m Faaliyetleri 25.000,00 25.000,00  0,00  0,00  50.000,00  

Dokap-Tarım Gönüllü Uzman 5.000,00 5.000,00  5.000,00  0,00  15.000,00  

IPARD-TARYAT  Faliyetleri 10.000,00 15.000,00  18.000,00  20.000,00  63.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -15 

Personele ve Yöne�cilere  Yönelik Kişisel Gelişim Eği�mi 0,00 0,00  30.000,00  30.000,00  60.000,00  

Kurum Desteği ile Yurtdışı Eği�m Faaliye� 0,00 15.000,00  15.000,00  20.000,00  50.000,00  

İç Kontrol Sisteminin Elektronik Ortamda İzlenmesi 0,00 10.000,00  5.000,00  5.000,00  20.000,00  

Sosyal-Kültürüler Ak�viteler 0,00 4.000,00  6.000,00  6.000,00  16.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -16 

İl Müdürlüğü kampüsünde Tadilat İşlemleri 235.000,00 0,00  0,00  0,00  235.000,00  

Yağlıdere İlçe Müdürlüğü Hizmet Binasının Tadilat İşlemi 0,00 16.000,00  0,00  0,00  16.000,00  

PERFORMANS HEDEFİ -17 

Basılı Yayın Faaliye� 50.000,00 50.000,00  60.000  60.000,00  220.000,00  

TOPLAM 1.995.000,00 2.039.500,00  2.787.500,00  2.864.500,00  9.686.500,00  
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SWOT - GZFT ANALİZİ 
Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler 
 

İl Müdürlüğümüz çalışma alanlarına ilişkin Giresun’un güçlü ve zayıf yönleri ile dış 
çevrede karşı karşıya olduğu �rsat ve tehditlerin belirlenmesi için SWOT-GZFT 
Analizi yapılmış�r. 
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  1. TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ1. TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ  

GÜÇLÜ YÖNLERGÜÇLÜ YÖNLER  
 

ü Tarımla uğraşan çi�çi sayısının 85.000 e ulaşmış 
olması, 

ü Giresun’un Türkiye �ndık üre�minde ikinci sırada, 
�ndık ürün kalitesinde ise ilk sırada bulunması, 

ü Fındık ve Çay üre�mine yönelik olarak uluslararası 
düzeyde �caret potansiyeline sahip kuruluşların 
bulunması, 

ü Deniz balıkçılığının yanı sıra iç su balıkçılığı için de 
uygun akarsu potansiyelinin varlığı, 

ü Kıyı kesimlerde klima�k ılıman bir iklimin hüküm 
sürmesi, 

ü Geniş mera ve yaylakların bulunması, 

ü Yaylacılık kültürünün gelişmiş olması , 

ü Yörede birçok sebze ve meyve türünün 
ye�şebilmesi, 

ü Aile çi�çiliği kültürünün yaygın olması, 

ü Tıbbi ve Aroma�k birçok bitki ve mantar türünün 
doğal koşullarda dahi ye�şebilmesi, 

ü Eği�m, yayım ve danışmanlık hizmetlerinin 
gelişmiş olması ve yaygın olarak sürdürülmesi, 

ü Kurum çalışanlarının kırsal kesimle iç içe olması,  

ü Birçok sektörde bakir ya�rım olanaklarının 
bulunması, 

ü TKDK İl Koordinatörlüğü’nün varlığı, 

ü DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin ilimizde 
kurulmuş olması. 

ZAYIF YÖNLERZAYIF YÖNLER  
 

ü Tarımsal üre�min �ndığa dayalı olması nedeniyle 
hayvancılığın gelişmemiş olması, 

ü Arazi parsellerinin küçük ve parçalı olması, 

ü Modern AB standartlarında işletme yapısının çok 
az olması, 

ü Lisanslı Depoculuk uygulamasının yapılmaması, 

ü Makineli tarıma elverişli arazinin çok az olması, bu 
nedenle iş gücüne bağlı tarımın yaygın yapılması, 

ü Tarım envanterinin ve tarımsal ürün haritasının 
bulunmaması, 

ü Gelişmiş soğuk hava depoları ve frigorifik lojis�k 
altyapısının olmaması, 

ü İlimizde kullanılan balıkçı barınaklarının ve çekek 
yerlerinin kullanım alanlarının yeterli olmaması ve 
modern sistemlerin uygulanmaması, 

ü Üre�len meyve sebzelerin işleneceği fabrika ve 
entegre tesislerin bulunmaması, 

ü Fındığa alterna�f olarak ye�ş�rilebilecek ürün 
modelinin yetersizliği, 

ü Pazarlama koşullarının yetersizliği, 

ü Uzmanlık ve hizmet içi eği�mlerin yetersiz oluşu. 



FIRSATLARFIRSATLAR  
 

ü Ordu-Giresun Havaalanının yapılıyor olması, 

ü İç kesimlerde ulaşımı daha güçlü kılacak karayolu 
ya�rımlarının yapılıyor olması, 

ü TKDK tara�ndan ilimizde tüm tedbirlerin 
uygulanmaya konması Fındık İşleme Tesislerinin 
de destek kapsamına alınması, 

ü Ekolojik Köy, Ekotarım, Ekoturizm gibi kavramların 
popülerliği ve Giresun Valiliği’nin bu konudaki 
çalışmaları, 

ü Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerimizde 
geniş, parçalanmamış, tarım ve hayvancılığa 
elverişli arazilerin varlığı, 

ü Bölgesel kalkınma planlarının ve projelerinin 
artması, 

ü Sulama sistemleri konusunda teknolojilerin 
ilerlemesi ve desteklerin artması, 

ü Arazi Toplulaş�rma ve Toprak Reformu gibi 
çalışmalar,  

ü Yerel ve bölgesel ürün çeşitliliğinin fazlalığı,  

ü Sera yapımına uygun arazi ve iklim yapısı, 

ü İlin zengin su kaynaklarına ve ormanlara sahip 
olması, 

ü İlimizin kalkınmada öncelikli iller sıralamasında 5. 
bölgede yer alması, 

ü Birçok kuruluş tara�nda hibe fonlarının açılması.  

TEHDİTLERTEHDİTLER  
 

ü Tarım arazilerinin parçalanmasının 
engellenememesi, 

ü Tarım arazilerinin amaç dışı ve yanlış kullanımları,  

ü Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, 

ü Tarımsal pazar ve pazarlamadaki zorluklar,  

ü Markalaşmanın yaygınlaşamaması, 

ü Üre�ci kesimin, ürünlerin fiyatlarının 
belirlenmesinde söz sahibi olamaması, 

ü Çöp ve kanalizasyon a�klarının denizi olumsuz 
etkilemesi, 

ü Tarım sektörüne yönelik olarak ulusal ve 
uluslararası hibe fonlarından yararlanmak için 
yeterli sayıda proje hazırlanmaması, 

ü Çi�çinin ürünü elinde bekletememesi ve hemen 
tüccara satmak zorunda kalması, 

ü Genç nüfusun kırsal kesimden şehirlere göç 
etmesi, 

ü Tarımın profesyonel olarak yapılmayıp, ana geçim 
kaynağı olarak görülmemesi, 

ü Meraların gün geç�kçe azalması, inşaat ve 
işgallerin önüne geçilememesi, 

ü Geleneksel üre�m tekniklerine olan aşırı 
bağımlılık, 

ü Arazi yapısından kaynaklanan dağınık yerleşim 
sonucu yayım faaliyetlerin güçlüğü. 
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  22. GIDA GÜVENLİĞİ. GIDA GÜVENLİĞİ  

GÜÇLÜ YÖNLERGÜÇLÜ YÖNLER  
 

ü Deniz yolu taşımacılığında uluslararası düzeyde 
taşımacılık imkânı sunan Giresun Limanının 
bulunması, 

ü Su ürünlerinin işlenmesine yönelik yüksek 
kapasiteye sahip soğuk hava donanımlı işletme 
tesislerinin bulunması,  

ü İlimizde akredite Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlüğü’nün bulunması, 

ü İlimizde iki adet Organize Sanayi Bölgesinin 
bulunması. 

ü İl ve İlçe Müdürlüklerimizde Gıda Kontrol görevlisi 
personellerin sayıca yeterli düzeyde oluşu, 

ü Etkin olarak çalışan Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin 
varlığı, 

ü İl Müdürlüğümüze ait donanımlı Gıda Dene�m 
Aracının bulunması, 

ü Personelin gıda güvenliği konusunda yeterli bilgi 
ve tecrübeye sahip olması. 

 

ZAYIF YÖNLERZAYIF YÖNLER  
 

ü Gıda Dene�mlerinin etkin bir şekilde 
yapılamaması, 

ü Dene�m ve Kontrol için ayrılan bütçenin yetersiz 
oluşu, 

ü Gıda Dene�m Aracının sayıca yetersiz oluşu, 

ü Mesleki anlamda yeterli sayıda teknik elemanın 
bulunmaması, 

ü İlçelerde yeterli ve etkin Gıda Dene�mlerinin 
yapılmaması, 

ü Analiz sonuçlarının çok kısa sürede çıkmaması, 

ü GDO’lu ürünlerin tespi�ne yönelik olarak mevzuat 
ve deneyimli personelin yeterli olmaması, 

ü Gıda ve Yem işletmelerinin yeterince kayıt al�na 
alınmamış olması, 

ü Gıda sektörüne yönelik İlimizde markalaşmanın 
olmaması, 

ü Gıda üre�m yerlerinin AB standartlarında üre�m 
yapmaması. 
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FIRSATLARFIRSATLAR  
 

ü Genç ve eği�mli, bilinçlendirmeye açık bir 
nüfusun varlığı ve bu konuda medyanın rolü, 

ü Gıda sektörünün tüke�ci taleplerini dikkate 
alması, 

ü Dünya pazarlarında kaliteli ve güvenilir gıda 
isteğinin sürekli artması, 

ü Teknolojik gelişmeler, 

ü AB'ye ka�lım süreci ve devam eden projeler, 

ü Güçlü bir gıda üre�m potansiyeli ve gelişen gıda 
sanayi, 

ü Ye�şmiş genç ve dinamik işgücü, 

ü Gıda ve yem laboratuvarlarının akreditasyonuna 
devam edilmesi, 

ü İlimizin teşvik bölgesinde yer alması, 

ü TKDK tara�ndan IPARD programı kapsamında gıda 
üre�m ve tüke�m yerlerine yönelik ciddi hibe 
desteğinin sağlanması. 

TEHDİTLERTEHDİTLER  
 

ü Yerleşmiş olan tüke�m ve sa�ş alışkanlıklarının 
kolay değiş�rilememesi, 

ü Kayıt dışı üre�m yapan yerlerin mevcudiye�nin 
fazlalığı ve coğrafi büyüklük nedeni ile sürekli 
çoğalıyor olmaları, 

ü Hizmet götürülen sektörün eği�m düzeyinin 
düşük olması ve yanında idari, teknik ve mali 
açıdan yetersiz olması, otokontrolün gereğince 
uygulanmaması, 

ü Bilinçli tüke�cilerin sayılarının az olması, 

ü İşletme sayılarının fazla ve küçük ölçekli olması, 

ü İşletmelerin mevcut alt yapı eksiklikleri ile kişisel 
hijyen anlayışının yerleşmemiş olması, 

ü İşletmelerde izlenebilirliğin sağlanamaması, 

ü Dene�m mekanizmasının etkin bir şekilde 
işleyememesi. 
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  3. BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI3. BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI  

GÜÇLÜ YÖNLERGÜÇLÜ YÖNLER  
 

ü 124 km deniz kıyı sınırı ile yıllık ortalama 40.000 
ton deniz ürünü is�hsal edilmektedir,  

ü İlimizde iyi tarım ve organik tarım uygulamaları 
için yeterli alanların bulunması, 

ü Arı ye�ş�riciliği ve gezginci arıcılığın yaygın olarak 
yapılması, 

ü İlimizde bulaşıcı ve zoonoz hastalıkların az 
görülmesi, 

ü Halk Elinde Hayvan Islah Projelerinin ilimizde de 
uygulanması, 

ü İlimizde Fındık Araş�rma İstasyon Müdürlüğü’nün 
varlığı, 

ü Veteriner ve bitki sağlığı kayıt sistemlerinin etkin 
olarak kullanıyor olması, 

ü Ser�fikalı fide ve fidan üre�mi ve kullanımındaki 
ar�ş, 

ü Konusunda deneyimli ve bilgili personellerin 
varlığı, 

ü Ziraat Odaları ve Meslek Odaları ile koordineli 
çalışabilme imkanı.  

ZAYIF YÖNLERZAYIF YÖNLER  
 

ü Tarımsal üre�min �ndığa dayalı olması nedeniyle 
hayvancılığın gelişmemiş olması, 

ü Kanatlı sektöründe diğer bölgelere bağımlı 
olunması, 

ü Yem bitkileri ekiliş oranının düşük olması,  

ü İlimizde uygun alanların bulunmasına rağmen 
denizde kültür balıkçılığının henüz yapılmaması, 

ü Hayvancılığın geliş�rilmesi kapsamında yapılan 
projelerde sürdürebilirliğin düşük olması 

ü Üre�mde verimin düşük olması, 

ü Uzmanlık ve hizmet içi eği�mlerin yetersiz oluşu, 

ü Üre�ci ve Ye�ş�ricilerin yeniliklere ve değişime 
sıcak bakmamaları, 

ü Hayvan pazarlarının, süt toplama merkezlerinin, 
mandıra ve kesim yerlerinin yetersiz ve modern 
olmaması, 
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FIRSATLARFIRSATLAR  
 

ü Hayvan sağlığında Türkiye'nin bölgesinde ürün ve 
hizmet sağlayıcı potansiyeli olması, 

ü Hayvan sağlığı sigortasının yaygınlaşmaya 
başlaması, 

ü Tüke�cinin İyi Tarım ve Organik Tarım ile üre�len 
ürünlere yönelmesi, bilinçli tüke�m anlayışının 
benimsenmesi, 

ü Artan nüfus nedeniyle gıda güvenliği ve gıda 
güvenilirliği açısından bitki ve hayvan sağlığının 
korunmasının en önemli unsur haline gelmesi, 

ü Hayvan hastalıklarına karşı üre�len aşıların sürekli 
olarak geliş�rilmesi, 

ü Özel hayvan hastalıkları teşhisi yapan laboratuvar 
sayısındaki ar�ş, 

ü İlimizde denizde kültür balıkçılığına uygun 
alanların bulunması, 

ü İlimizde su ürünlerine yönelik yüksek kapasiteli 
işleme tesislerinin bulunması, 
 

TEHDİTLERTEHDİTLER  
 

ü Tarım ürünlerinde dışa bağımlılık ve maliyetlerin 
yüksek olması, 

ü Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımı, 

ü Hayvancılığın Yaygınlaş�rılması Projeleri 
kapsamında verilen kredilerin çi�çiler tara�ndan 
geri ödenememesi, 

ü Bilinçsiz tarım uygulamaları nedeniyle ürünlerde 
aflatoksin ve kalın� problemlerinin yaşanması, 

ü Bilinçsiz pes�sit uygulamaları nedeniyle arıcıların 
zarar görmesi, 

ü Yem bitkisi üre�mi yapılmadığı için hayvancılık 
girdilerin yüksek ve ye�ş�riciliğin karlı olamaması,  

ü Mevcut hayvancılık işletmelerinin sağlıksız ve 
uygun olmayan koşullarda ye�ş�ricilik yapması,  

ü Aile �pi küçük işletmelerin çok sayıda olması, 

ü Halkın bilinçli ye�ş�ricilik ve üre�cilik yapmaması, 

ü Yaban haya�ndaki bulaşıcı hastalıklar,  

ü Salgın hastalıkların yayılma hızının yüksek olması. 
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  44. TARIMSAL ATYAPI VE KIRSAL KALKINMA. TARIMSAL ATYAPI VE KIRSAL KALKINMA  

GÜÇLÜ YÖNLERGÜÇLÜ YÖNLER  
 

ü İlimizin şehirlerarası karayolu ulaşımının elverişli 
olması, 

ü İl nüfusunun % 44 ünün köylerde ikamet etmesi, 

ü İlimizin büyük bir bölümünde sulu tarıma ih�yaç 
duyulmaması, 

ü Sulu tarımın yapıldığı ilçelerde de sulama 
göletlerinin varlığı, 

ü İlimizde her alanda Ye�ş�rici Birliklerinin 
bulunması, sektörel bazda Üre�ci Birliklerinin de 
kurulması, 

ü Birçok sektörde bakir ya�rım olanaklarının 
bulunması, 

ü Tüm belde, köy ve mahallelerde kadastro 
işlemlerinin tamamlanmış olması, 

ü TKDK İl Koordinatörlüğü’nün varlığı, 

ü DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin ilimizde 
kurulmuş olması, 

ZAYIF YÖNLERZAYIF YÖNLER  
 

ü Tarıma ve kırsal alana özgü veri tabanının ve 
envanter bilgilerinin yetersizliği, 

ü Kırsal kalkınma sürecine STK'ların etkin bir şekilde 
dahil edilememesi, 

ü Özellikle uluslararası kaynaklara dayalı, kırsal 
kalkınma çalışmalarında, konu uzmanı bulmadaki 
güçlükler,  

ü Tarımsal eği�m ve yayım hizmetlerinin, günün 
koşullarına göre yenilenememesi, 

ü Uluslararası gelişmelerin zamanında ve yeterince 
takip edilememesi, 

ü Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler, 

ü Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama 
faaliyetlerinde etkinlik sorunları, 

ü Kırsal alana hizmet götüren kamu kuruluşları 
arasındaki koordinasyon yetersizliği.  
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ü Özel sektörün, kırsal alanda ya�rım yapma 
eğiliminin artması ve buna yönelik teşvikler,  

ü Özellikle �ndık tarımında tarım-sanayi 
entegrasyonunun önemli gelişme göstermesi, 

ü AB ve uluslararası kaynaklı fonlara erişebilirlik, 

ü Tüke�ci bilincinin gelişmesi ve sağlıklı, kaliteli ve 
organik ürünlere olan talebin artması, 

ü Kırsal turizme artan talep, 

ü Yaygın üre�ci örgütlenmesi ve STK yapılanması, 

ü Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği, 

ü Üre�m, haberleşme ve bilişim teknolojilerinin 
giderek gelişmesi, 

ü Flora ve fauna zenginliği, çevre kirliliğinin az 
olması ve organik tarım potansiyelinin bulunması. 

TEHDİTLERTEHDİTLER  
 

ü Tarım ve orman alanlarının amaç dışı kullanılması, 

ü Kırsal is�hdamın ve gelir kaynaklarının tarımsal 
faaliyetlere dayanması, tarım sektöründe gizli 
işsizlik ve kayıt dışılığın yaygınlığı, 

ü Üre�min doğal koşullara bağımlılığı ve verim 
düşüklüğü, 

ü Orman köyleri başta olmak üzere, kırsal 
yerleşimlerde yoksulluğun yaygın olması, 

ü Kırsal altyapı yetersizlikleri, mevcut altyapının 
modernizasyon ih�yacı, 

ü Doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi ile 
ilgili sorunlar, 

ü Fındık tarımının ve bölgenin makineli tarıma 
uygun olmaması, 

ü Yerleşim birimlerinin sayıca fazla, plansız, dağınık 
ve küçük olması, 

ü Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü, 

ü Geleneksel davranış eğilimleri ve üre�m 
alışkanlıkları, 

ü Kadın üre�cilerin örgütlenmesinin yetersizliği, 

ü Çi�çi örgütlerine karşı duyulan güven eksikliği,  

ü Küçük ölçekli aile işletmelerinin pazar-sanayi 
entegrasyonuna ka�lmalarının güçlüğü, 

ü Tarıma Dayalı İh�sas Organize Sanayi Bölgesi’nin 
ilimizde uygulanabilir olmaması. 
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  5. KURUMSAL KAPASİTE5. KURUMSAL KAPASİTE  

GÜÇLÜ YÖNLERGÜÇLÜ YÖNLER  
 

ü İl genelinde yayılmış, yerinde hizmet veren 
teşkilat yapılanması, 

ü Genel anlamda kapsamlı mevzuat varlığı, 

ü ÇKS, TÜRKVET gibi kapsamlı veri tabanlarının 
olması, 

ü İl Müdürlüğümüz bünyesinde bilişim altyapısının 
tamamlanmış olması, 

ü Konusuna vakıf, tecrübeli ve dinamik 
personellerin varlığı, 

ü Ka�lımcı, paydaş odaklı yöne�m anlayışı,  

ü Proje hazırlama ve yürütme konusunda deneyimli 
ve bilgili personellerin varlığı, 

ü Eği�m ve yayım alanında deneyimli ve bilgili 
personellerin varlığı, 

ü Kurumsal kapasitenin geliş�rilmesine yönelik 
olarak çalışmaların yapılması. 

 

ZAYIF YÖNLERZAYIF YÖNLER  
 

ü İnsan kaynakları planlamasının etkin olarak 
yapılmaması, 

ü Genel idari ve teknik ara eleman eksikliği, 

ü Kariyer uzmanlık sisteminin olmaması, 

ü Kurum içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara 
göre ücret dengesizliği, 

ü Hizme�çi eği�min yetersizliği, 

ü Personelin yabancı dil seviyesinin düşük olması, 

ü Mevcut bilişim kapasitesinin etkin 
kullanılamaması, 

ü Veri analiz sistemi ve veri bankalarının 
oluşturulması konusundaki yetersizlikler,  

ü Mevcut bütçe imkanlarının sınırlı olması, 

ü Tarımsal eği�m ve yayımda bilgi ve ile�şim 
teknolojisindeki yetersizlik, 

ü Sosyal ak�vitelerin yetersiz olması. 
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ü Uluslararası kaynak ve fonların kapasite 
geliş�rmede kullanım imkanları, 

ü Etkin bir kamu yöne�m anlayışının benimsenmiş 
olması, 

ü Bilgi teknolojileri yardımıyla tarımsal üre�m 
sistemlerinin gelişmesi, 

ü Bilgi teknolojilerine ilginin her geçen gün artması, 

ü AR-GE’ye ayrılan kamu kaynaklarının giderek 
artması, 

ü Ulusal ve uluslararası düzeyde eği�m imkanlarının 
artması. 

TEHDİTLERTEHDİTLER  
 

ü Üre�cilerin mesleki eği�m ve gelir düzeyinin 
istenen düzeyde olmaması, 

ü Tarımsal envanter ve kayıt sisteminin arzu edilen 
seviyede olmaması, 

ü Üre�cilerin geleneksel davranış özellikleri, 

ü Eği�m eksikliğinden kaynaklanan ile�şim, 
eşgüdüm ve kaynak kullanımı sorunları, 

ü STK’ların ve meslek kuruluşlarının eği�m ve yayım 
çalışmalarında yeterli düzeyde faaliyet 
gösterememeleri. 



İZLEME VE DEĞERLENDİRMEİZLEME VE DEĞERLENDİRME  
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İzleme süreci, Giresun Tarım Strateji Belgesi’nin öngörülen hedefler ve faaliyetler 
doğrultusunda uygulanmasının takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Bu çerçevede yapılan 
faaliyetler sonucunda öngörülen performans göstergelerinin ve hedeflerin 
gerçekleş�rilmesine ilişkin gelişmelerin üçer aylık periyotlarda raporlanarak iç ve dış 
paydaşların değerlendirilmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturmaktadır. 
Raporlama izleme yöne�me yardımcı olan sistemli bir faaliye�r ve raporlama bu 
faaliye�n temel amacıdır. İzlemenin temeli de performansın izlenmesi ve takip 
edilmesidir. 
  
Değerlendirme süreci, izleme raporları da göz önünde bulundurularak performans 
hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaş�rmalı analizidir. Başka bir deyişle, 
performans hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen faaliyet veya 
projeler ile bunların sonucunda elde edilen çık� ve sonuçları değerlendirme sürecidir. 
Giresun Tarım Strateji Belgesi uyarınca yürütülen faaliyetler, performans göstergelerine 
göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini 
açıklayacak şekilde rapor hazırlanacak�r. 
  
İzleme ve değerlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürü�ükleri faaliyetlerle ilgili 
bilgiler periyodik (üç aylık, al� aylık, dokuz aylık ve yıl sonu) olarak değerlendirilecek ve 
değerlendirme sonuçları Müdürlüğümüz yöne�cilerine sunulacak�r. Her yılın Haziran 
ayında iç ve dış paydaşların ka�lımıyla bir önceki yılın değerlendirme toplan�sı 
yapılacak�r. Müdürlüğümüz yöne�cilerinden gelen kararlar doğrultusunda ilgili 
birimlere geri bildirimde bulunulacak�r. Bu süreç stratejik yöne�me dinamizm 
kazandıran ve süreklilik arz eden geri besleme sürecidir. Bu dönemde, yöne�m sürecinin 
yeniden gözden geçirilerek ortaya çıkabilecek beklenmeyen sonuçların önlenmesi için 
gerekli düzenlemelerin yapılması ve Planın uygulamaya devam edilmesi sağlanacak�r.  
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