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BAKANIN MESAJI
‘Tarım sektörünü biyoloji, ekonomi bilimleri çerçevesinde sürdürülebilir olması yani bu 3
disiplinin kesişim kümesi olarak tarif ediyoruz. Biyoloji ve ekonomi bilimine uygun olarak
ürettiğimiz, geliştirdiğimiz bitkisel ve hayvansal ürünlerin bir mala, hizmete dönüşmesi ve
bunların da sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu tanım geniş bir çerçeve anlayıştır. Neden
bazı tarımsal ürünler bakımından rekabetçi değiliz? İşte biz bu soruların cevaplarını aradık,
bulduk ve bunları hayata geçiriyoruz. İşte stratejik plan bu.’
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Anket Hazırlama ve Değerlendirme
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ÖNSÖZ
Anadolumuzun asırlardır süregelen geleneksel tarım yöntemlerine dayalı üretim kültürü her
geçen gün artan ve değişen tüketici talepleriyle birlikte günümüzde tüketimlerin üretimleri
belirlediği yeni bir yapıya bürünmüştür. Bu yeni yapı içerisinde arz güvenliğini her aşamada
ön koşul olarak ele alan, geniş kitlelerce erişilebilir, ekosistemi koruyarak sürdürülebilir,
üründen ilave katma değer kazanmaya dönük, kırsal alanıyla birlikte kallkınan, tüm
paydaşlarıyla katılımcı, insan odaklı ve rasyonel bir yaklaşım içerisinde olmamız zaruretinin
hasıl olduğuna hep birlikte tanıklık etmekteyiz.

Gıda, tarım ve hayvancılık potansiyeli
bakımından
mukayeseli
üstün
yanlarıyla bölgesinde önemli bir
potansiyele sahip Bartın İlimiz; bakir
tarımsal ve ekolojik kaynaklarıyla
modern meyvecilik, örtü altı tarımı
ve yem bitkileri tarımının, büyükbaş
hayvancılık ve arıcılığın gelişimine
müsait uygun iklim ve arazi koşullarına
sahip bir tarımsal üretim merkezidir.

Bilinen 3.000 yıllık tarihi içerisinde her zaman
önemini koruyan yerleşik tarım kültürü
Bartın’ımızın sağlıklı üreten; bilinçle tüketen
yüzü, tarihsel bir marka alanıdır aslında. 3 asrı
aşan tarihi birikimiyle canlılığını muhafaza
ederek bugünlere uzanan pazar kültürü bir
yandan yereldeki gıda arzına ciddi oranda
katkı sağlarken diğer yanda yatırımcılarımızın
buradan edindiği tecrübelerin ışığı altında
Organize Sanayi Bölgemizde ulusal ölçekte
gıda üretimi yapan ticari işletmelere
dönüşümlerini de beraberinde getirmiştir.

Bir yandan ilimizin karakteristik tarım
ürünlerini teknik bilgi ve teknoloji desteğinde üretmeye devam ederken diğer yandan
alternatif ürünlere yöneleceğimizin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak isterim.
Hazırlanan “Bartın Tarım Strateji Belgesi”, tüm ilgilileri, takipçisi ve destekçileriyle birlikte
ortak akıl ekseninde, eşgüdüm ve plana dayalı bir çalışma kültürüne de katkı sağlamış
olacaktır. “Bartın 2023 İl Gelişim Planı” hedeflerine ulaşılmasına dönük stratejik hedefler
içeren belgeyi ilgili kuruluşlarımız, çiftçi ve yatırımcılarımızla birlikte Vilayetimiz desteğinde
uygulamaya koyacağız. Böylelikle üretimde miktar ve kaliteyi artırırken, en güçlü yanımız
olan kırsal kalkınmamızı sağlayarak, sağlıklı ve güvenilir gıda arzını sürüdürülebilir
kılacağımıza yürekten inanıyorum.
Bartın Tarım Strateji Belgesinin; belirlenen amaçlarına ulaşabilmesini, ilimiz çiftçileri ve
yatımcılarımızla ilgili kuruluşlarımız açısından hayırlı olmasını diler; çalışmada emeği
geçenleri tebrik ederim.

Seyfettin AZİZOĞLU
Bartın Valisi
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SUNUŞ
Bakanlığımızca hazırlanan 2013-2017 Stratejik Planını çerçeve plan olarak ele alarak
hazırladığımız Bartın Tarım Strateji Belgesinde tüm bağlı birimlerimiz ve paydaş
kuruluşlarımızla birlikte ilimiz tarım sektörünün rasyonel bir yaklaşımla mevcut durumunu
ortaya koyduk. İlimizin kadim tarımsal üretim kültürünü modern tarımın, bilgi ve teknolojinin
desteğinde ticari tarım kulvarında yıllar boyu sürmesini dilediğimiz yolculuğuna seyrü
sefer etmenin gayretiyle yelkenlerimizi tüm paydaşlerımızla birlikte açmış olmanın
sevincini yaşıyoruz. Artık sektörel hedefi olan, yelkeni açık bir gemiyiz. Paydaşlarımız ve
yatırımcılarımızdan aldığımız rüzgar, Bakanlığımız ve Vilayetimizden aldığımız güçle Sağlıklı
ve Güvenilir Gıda/Tarım Ürünlerini standart ve kalite kriterlerine uygun pazar isteklerini
karşılayan tarımsal üretimi bir plan dahilinde yapmayı hedefler hale gelmenin mutluluğunu
hep beraberce yaşıyoruz.
Stratejik Sektöre - Stratejik Belge yaklaşımımızla; kırsal alandan kente, üretimden tüketime,
gıdadan istihdama, hayvancılıktan su ürünlerine, arıcılıktan seracılığa kadar oldukça geniş
bir sahadaki sektörel hizmetlerimize bir plan dahilinde devam edecek olmamız günü-birlik,
oldu-bitti yaklaşımların uzağında ortak aklın her zaman ön planda olduğu uygulamalarıyla
tüm çiftçi ve yatırımcılarımızla birlikte şimdiden bizleri başarıya ulaştıracak rehber niteliğinde
bir çalışma ortaya koyduğumuzu özellikle belirtmek isteriz.
Bartın İlimizin kırsal kalkınmasının sağlanmasına yönelik olarak hayata geçirdiğimiz proje
uygulamaları, her beldemiz ve her köyümüzde başlattığımız eğitim seferberliği, çiftçi ve
yatırımcılarımızla el ele vererek uyguladığımız kırsal kalkınma projelerimiz, organik ve
iyi tarım uygulamalarımız, modern meyvecilik bahçe tesislerimiz, örtü altı tarımı, arıcılık,
yem bitkileri tarımı ve hayvansal üretim alanında tarımsal kaynakları, bitki ve hayvan
sağlığını koruyan öncelikle tüketicilerimize güvenilir gıda arzını temin edebilmenin gayreti
içerisindeyiz.
Tüm bunları yaparken yüzümüz hem üretene, hem tüketene hem de yatırımcılarımıza aynı
anda dönüktür. Bu bakış açımızla üretimde kalite ve verimliliği artırmaya dönük gerekli
tedbirleri paydaş kuruluşlarımız ve uzman kadromuzla birlikte alıp, monoton çalışma düzeni
yerine planlı çalışma kültürünü kurumsal kılarak gıda, tarım ve hayvancılık sektörümüzü
daha iyi seviyelere yükselteceğimizin sözünü buradan vermek isteriz.
Tarım Strateji Belgesinin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyor, tarım sektörümüze, değişmeyen aktörleri çiftçi ve yatırımcılarımıza faydalı olmasını
diliyorum.
		
								

Abdulsetter BAYRAM
İl Müdürü
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Kamu yönetimi ve hizmet sunumunda şeffaflık, katılımcılık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik
ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin
zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir.
Stratejik yönetim 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 politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak
üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını,
tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla
hazırlanan “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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 katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlarlar.” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda Müdürlüğümüze ait 2015-2019 dönemi “Bartın Tarım Strateji Belgesi” hazırlanmıştır.
“Bartın Tarım Strateji Belgesi” Bakanlığımıza ait stratejik planın yerelde uygulanmasını sağlayacak
bir belgedir.
Bartın 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 ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve gerçekleşmelerin önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda izlenip ölçülebildiği, katılımcı yöntemlerle hazırlanan bir belgedir.
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Misyonumuz
Tarımsal ve ekolojik kaynakların;
Sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek,
İlimiz ve ülkemiz pazarlarının ihtiyacı olan
güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine
erişebilirliği sağlamak…
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Vizyonumuz
Güvenilir gıdaya erişilebilirliği sağlayan;
Tüm üretim alanlarımızda,
üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde gerçekleştirerek,
kırsal nüfusumuzdan aldığımız güçle;
gıda, tarım ve hayvancılık sektörünü
bölgesinde öncü bir yapıya kavuşturmaktır.
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DEĞERLERİMİZ
Etik İlkelere Bağlılık 			
Müdürlük tüm çalışanlarıyla etik ilkelere.

Erişilebilirlik

Müdürlük, kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar.

Şeffaflık
Müdürlük, resmi hizmete yönelik tüm iş ve işlemlerinde şeffaflığı ilke edinir.

Duyarlılık

Müdürlük, Bartın halkının ihtiyaç-beklentilerine duyarlı ve çözüm odaklıdır.

Paydaş Odaklılık
Müdürlük, uygulamalarında hizmetlerinden yararlananların görüşlerini dikkate alır.

Tarafsızlık

Müdürlük, bütün taraflara eşit yakınlıktadır.

Sonuç Odaklılık
Müdürlük elde edilecek başarıya yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve
o doğrultuda hareket eder.

Toplumsal Sorumluluk

Müdürlük, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir, bu
yönde kararlar alır ve uygular.

Stratejik Bakış

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

Sürekli İyileştirme Anlayışı
Müdürlük, faaliyet ve süreçleri, etkin yöntemlerle analiz eder, değerlendirir ve gerekli
iyileştirmeleri yapar.

Özverili Çalışma
Çalışanlar, Müdürlüğün hizmetlerinden yararlananlara faydalı olabilmek için fedakârlıkta
bulunurlar.

Gelişime Açıklık

Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir ve destekleyici faaliyetler teşvik edilir.

Hesap Verilebilirlik

Müdürlük, yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde hesap
verilebilirlik anlayışını esas alır.

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Strateji Belgesi

9

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLİN GENEL TANITIMI
TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI
TARİHÇE
Bartın Adının Kaynağı
“PARTHENİA” dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı “PARTHENİOS” dur. Antik çağda
Parthenios adı verilen Bartın Irmağı’nın kenarında kurulan Bartın kentinin PARTHENİA
adıyla anıldığı ve bu ismin zamanla Bartın’a dönüştüğü yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.
Kısacası Bartın ismi ” Muhteşem Akan Su “anlamına gelir.
Eski Çağlarda Bartın
Bartın’ın ilk sahiplerinin, M.Ö.14.YY.’da Gaskalar ve M.Ö.13.YY.’da Hititler olduğu kabul
edilmekte, daha sonra Bolu Havalisine yerleşen Bitinyalılar ile Kastamonu Havalisinde
hüküm süren Paflagonyalıların, sınırlarını Parthenios’a kadar genişlettikleri böylece Bartın
topraklarının bu iki egemenliğin sınırları içinde yer aldığı bilinmektedir. M.Ö.12.YY. sonlarında
Bithynie Bölgesindeki Bartın; Friglerin, Paplagonie bölgesindeki Amasra Fenikelilerin eline
geçmiş, Fenikeliler; Amasra (Sesamos), Ereğli (Heraklia), Sinop (Sinope) ve Tekkeönü ’nde
(Kromna) ilk Sayda Kolonilerini oluşturmuşlardır.
M.Ö. 9.YY.’da Akdeniz’deki güç dengelerinin bozulmasıyla Fenikeliler ve ortakları Karyalılar
Amasra ve Kromna’yı terk ettiler. Bartın ve çevresi, M.Ö.7.YY. sonlarında Kimmerlerin, M.Ö.6.
YY. da Lidyalıların, M.Ö.547 yılında da Perslerin hâkimiyetine girdi. 216 yıllık Pers döneminde
Karadeniz Kolonileri Perslon dostluğu sayesinde uzun süre bu statülerini korudular.
M.Ö. 334 yılında, Makedonya Kralı İskender, Perslerin hâkimiyetine son vererek bölgenin
sahibi oldu. Bartın ve Ulus’un yönetimini “General Eumenes”, Amasra ve Tekkeönü’nün
yönetimini de Fridya Satrapına bıraktı. Ancak Amasra yönetimi M.Ö.302-286 yılları
arasında el değiştirerek Kraliçe Amastris tarafından yönetilmeye başlandı. M.Ö. 12. YY’dan
beri Sesamos adıyla anılan kent, 16 yıllık Kraliçe Amastris Döneminden sonra kraliçenin
adını aldı. Bu dönemde; Kromna (Tekkeönü), Tios (Filyos-Hisarönü) ve Kyteros (Gideros)
sitelerinden oluşan Symoikismos Siteler Birliğine Başkent oldu. M.Ö.286 yılında Kraliçe
Amastris, oğulları tarafından bindiği gemi batırılmak suretiyle öldürülünce kent yeniden
Eumenesce yönetilmeye başlandı. Amasra ve Bartın çevresi yöredeki savaşlar sonrasında
M.Ö.279 yılında Pontus Krallığının egemenliğine girdi.
Osmanlı Döneminde Bartın
1402 yılında yapılan Ankara savaşı sonunda bir ara İsfendiyaroğlu Beyliği’nin eline geçen kent
1461 yılında tekrar Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir. 1460 yılına gelindiğinde; Bartın
ve çevresi Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, Amasra ise Ceneviz Kolonisi içerisinde
yer almaktaydı. Anadolu’da Türk birliğini sağlamak, Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz
ticaretini ve denizyolunu ülkesine kazandırmak amacıyla Kuzey Anadolu Seferine hazırlanan
Fatih Sultan Mehmet Han, ilk hedef olarak Amasra, Kastamonu ve Sinop’u seçti.1460
yılında, Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’dan avlanmak bahanesiyle yola çıkarken, Mehmet
Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması da denizden hareket etti. Fatih Sultan Mehmet
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Bolu’ya geldiğinde Kastamonu ve Sinop yörelerine hakim olan ve Candaroğulları Beyliği’nin
devamı sayılan İsfendiyaroğulları’nın Beyi İsmail Bey, padişaha kıymetli eşyalar göndererek
bağlılığını bildirdi. Yoluna devam eden Fatih Sultan Mehmet, Ekim ayında Bartın’a gelip
ordugahını bugünkü Orduyeri’ne kurdu. Donanmayla haberleşme sağlayan haberciler,
donanmanın Amasra açıklarında göründüğünü bildirdiklerinde, Amasra üzerine yürüyen
Fatih Sultan Mehmet, Ceneviz Senyoru ’ndan kan dökülmeden Amasra’yı teslim aldı.
Bartın, Osmanlı döneminin 1460-1692 yılları arasında Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı Bolu
Sancağı sınırları içinde yer aldı. Bolu Sancağının kaldırılmasıyla 1692-1811 yılları arasında
Voyvodalıkla yönetilen Bartın, 1811 yılında da Kastamonu Vilayetine bağlı olarak yeniden
kurulan Bolu Sancağına bağlandı. Bu dönemde ticari potansiyeliyle bölgenin pazar yeri
olan ve Oniki Divan adını alan Bartın, 1867 yılında ilçe oldu. 1876 yılında da belediye teşkilatı
kuruldu.
Cumhuriyet Döneminde Bartın
1920 yılında Zonguldak Mutasarrıflığına bağlanan Bartın, 1924 yılında Zonguldak’ın il
olmasıyla birlikte bu ilin bir ilçesi haline gelmiştir. 07 Eylül 1991 tarihinde 28.08.1991 tarih ve
3760 sayılı kanunla il statüsüne kavuşmuştur.
Bartın iline bağlı ilçelerden Osmanlı döneminde ilçe iken Cumhuriyetle birlikte bucak
statüsüne düşürülen Amasra 1987 yılında yeniden; Ulus 1944 yılında, Kurucaşile ise 1957
yılında ilçe olmuştur.
Bartın’ın halen Merkez, Amasra, Ulus ve Kurucaşile olmak üzere 4 ilçesi, Kozcağız, Kumluca,
Abdipaşa ve Hasankadı beldeleriyle birlikte toplam 8 Belediyesi ve 265 köyü vardır.
COĞRAFİ YAPI
Coğrafi Konumu
Bartın, Batı Karadeniz bölgesinin 410 53’ kuzey enlemi ile 320 45’ doğu boylamı arasında
yer alır. Kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu,
güneydoğuda Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. Yüzölçümü 2.220 km² ’dir.
İl merkezinin rakımı 25 metredir.
Tablo 1. Bartın İli Coğrafi Konum
Uç Noktaları

Kuzey Enlemi

Doğu Boylamı

Doğu : Ulus-Kerpiçli Köyü

41 44’

320 54’

Batı

410 35’

320 06’

Kuzey : Kurucaşile-Kapısuyu Köyü

410 53’

320 45’

Güney: Merkez-Günyegerişli Köyü

410 20’

320 23’

0

: Büyükkızılkum-Kapan Burnu

Tablo 2. Bartın İlinin komşu illere olan uzaklığı
Bartın İline Komşu Olan İller
İle olan Uzaklığı (km)

Zonguldak

Karabük

Kastamonu

89

89

183
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Tablo 3. Bartın İline Bağlı İlçelerin Merkeze Olan Uzaklığı
İlçenin Adı

İle Olan Uzaklığı (Km.)

Amasra

19

Kurucaşile

64

Ulus

37

Dağları
Bartın; doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2.000 metreyi geçmeyen dağlarla çevrilidir.
Dağlar yüksek olmamakla birlikte oldukça dik; sahillere doğru sarp ve kayalıktır. En yüksek
nokta Keçikıran Tepesi’dir (1.619 metre). İlin en önemli dağları; Aladağ, Kocadağ, Karadağ,
Kayaardı, Karasu ve Arıt dağlarıdır. Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu
dağları ve doğudan Arıt dağları kuşatmaktadır.
Ovaları ve Yaylaları
Bartın Irmağı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir
görünümdedir. Irmağın genişlediği alanlarda ve dağların oldukça dik yamaçları arasında
dar ve derin vadiler yer alır. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar artmaktadır.
Ulus ilçesinde Uluyayla, Kumluca beldesinde Ardıç (Gezen) ile Kokurdan yaylaları, Arıt
köyünde Zoni yaylası muhteşem doğal güzellikleriyle dağ ve yayla turizmi açısından önem
arz eder.
Akarsuları
Bartın’ın en önemli akarsuyu, milattan önceki yıllarda Parthenios adı ile anılan ve kente adını
veren Bartın Irmağıdır. Bartın Irmağı’nın iki ana kolunu oluşturan Koca Çay ve Kocanaz Çayı,
Bartın merkezinde Gazhane Burnu’nda birleşip 14 km yol kat ederek Boğaz mevkisinden
Karadeniz’e ulaşır.
Kocanaz Çayı güneyden doğup Kozcağız’dan kuzeye doğru akarken; 107 km uzunluğundaki
Kocaçay, Kastamonu’dan gelip Ulus’tan geçen Göksu ve Eldeş Çayları (Ulus Çayı) ile bunlara
katılan derelerden oluşur. Arıt ve Mevren Derelerinden oluşan Kozlu Çayı ile birleşen
Kışla Deresi, Akpınar ve Karaçay Dereleri Koca Çay’ı besleyen akarsulardır. Diğer önemli
akarsuları; Kapısuyu ve Tekkeönü Dereleri ile Ulus - Uluyayla’yı sulayan Ovaçayı ve İnönü
Dereleridir.
Bartın Irmağı; üzerinde 500 tonluk gemilerle Karadeniz’den kente kadar ulaşım yapılabilen
en düzenli akarsudur. Akış hızı saatte 720 m dir, denize her yıl 1.000.000.000 m3 su
akıtmaktadır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
İklim
Bartın’da yazları sıcak, kışları serin geçen Ilıman Deniz İklimi (Karadeniz İklimi) hüküm
sürmektedir. Denize yakınlığı ve pek yüksek olmayan dağ sıralarının kıyıya paralel
oluşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve
Balkanlardan gelen hava kütlelerinin etkisine neden olmaktadır.
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İlde Ölçülen Bazı Meteorolojik Veriler (1960-2013)
¡

Ölçülen en yüksek sıcaklık

42,8 C°

13.07.2000

¡

Ölçülen en düşük sıcaklık

-18,6 C°

23.02.1985

¡

Günlük ölçülen en yüksek yağış

161,1 kg/m²

07.08.1970

¡

Ölçülenen yüksek kar kalınlığı

109,0 cm

03.01.1993

¡

Ölçülen en yüksek rüzgâr hızı

117,0 km/saat

12.08.2012

2013 Yılı
•

Ortalama Sıcaklık 				

13,4 Cº

•

En Yüksek Sıcaklık ve Günü		

34,9 Cº

31.05.2013

•

En Düşük Sıcaklık ve Günü		

-8,2 Cº

12.12.2013

•

Toplam Yağış Miktarları			

1106,4 mm

•

Yağışlı Gün Sayısı

133

•

Ortalama Nem(%)

			
		

79,0

Bitki Örtüsü (Florası)
Bartın’daki ormanlık alanlar, bitki ve ağaç türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden
Türkiye’nin en zengin ormanlık alanlarındandır.
Bu itibarla; Kastamonu ve Bartın il sınırları içinde bulunan Küre Dağları’nın batı
kesimi, Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu-Bartın-Küre Dağları Milli Parkı olarak
kabul edilmiştir. Bu olgu bölgede başta dağ turizmi olmak üzere yeni bir turizm
potansiyelinin doğmasına olanak sağlamıştır. Ormanların geçmişten gelen zenginliğini
korumak ve geleceğe daha zengin orman kaynakları bırakabilmek için yoğun bir
çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle Bartın ve yöresinin yeşilliğini korumayı
amaçlamaktadır.
Bartın’ın bitki örtüsünde geniş yer tutan ormanlar genellikle geniş ve iğne yapraklı
ağaçlardan oluşur. Sahil boyunca 600 m. yüksekliğe kadar olan alanın karakteristik
ağaçları; meşe, defne, kayın ve gürgendir. Sahilden içeride ve 1.500 metreden yüksek
kesimlerde; kayın, kestane, köknar ve çam türleri; sahil şeridinde ise ceviz, kestane ve
fındık plantasyonları yaygındır. (Son yıllarda mandalina-portakal-kivi yetiştiriciliği de bu
plantasyon içinde yerini almaya başlamıştır.)
Toprak karakteri ve iklimi bağ-bahçe tarımına uygun olan yörenin ürün deseni arasında;
tarla ürünleri ile sebze ve meyve türlerinin hemen hemen tümü sayılabilmektedir.
Ayrıca; son yıllarda adına festival düzenlenen kaliteli çilek yetiştiriciliği dikkat çekmektedir.
Yaban Hayatı (Faunası)
Bartın’ın faunasını; çift yaşamlılar, sürüngenler, memeliler ve kuşlar oluşturur.
Çift yaşamlılardan: kurbağa çeşitleri ve şeritli semender
Sürüngenlerden: keler, kertenkele, yılan ve kaplumbağa
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Memelilerden: kurt, çakal, gelincik, porsuk, tilki, ağaç sansarı, sincap, kirpi, köstebek,
yedi uyur, fare çeşitleri, boz ayı, yabani domuz, tavşan, karaca ve yarasa türleri
sayılabilmektedir.
Kuş çeşitleri: leylek, atmaca, doğan, baykuş, şahin, alakarga, saksağan, üveyik, guguk
kuşu, kukumav, puhu, saka, serçe, çam, ağaçkakan, bıldırcın, kınalı keklik, sülün, çulluk,
karatavuk yer alır.

NÜFUS DURUMU
Bartın ilinin nüfusu 31.12.2013 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 189.139’dur.
Nüfusun % 49,39’unu 93.422 kişi ile erkekler, % 50,61’ini 95.717 kişi ile kadınlar
oluşturmaktadırlar.

Grafik 1. Bartın Il Geneli Nüfüsun Cinsiyete Göre Dağılımı
Şehir Nüfusu: İlçe Merkezleri, Köy Nüfusu: Belde ve Köyler
2013 ADNKS ’ne göre Nüfusun %38,59’u (72.995) Şehirde, %61,41’i (116.144) kırsal
kesimde yaşamaktadır.

14

Tarım Strateji Belgesi

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın İli Genel Nüfus Durumu
Tablo 4. Bartın İli Genel Nüfus Durumu
YERLEŞİM YERLERİ

2013

2012

2011

2010

2000

ŞEHİR

61.289

56.557

54.555

52.470

35.992

BELDE/KÖY NÜFUSU

82.984

86.705

87.247

88.723

94.500

TOPLAM

144.273

143.262

141.802

141.193

130.492

ŞEHİR

6.640

6.601

6.359

6.450

6.338

BELDE/KÖY

8.701

8.683

8.784

8.914

9.784

TOPLAM

15.341

15.284

15.143

15.364

16.122

ŞEHİR

1.826

1.738

1.696

1.744

2.074

BELDE/KÖY NÜFUSU
TOPLAM

5.233
7.059

5.472
7.210

5.626
7.322

5.809
7.553

6.668
8.742

ŞEHİR

3.240

3.255

3.246

3.320

3.598

BELDE/KÖY NÜFUSU

19.226

19.425

19.778

20.328

25.224

TOPLAM

22.466

22.680

23.024

23.648

28.822

ŞEHİR

72.995

68.151

65.856

63.984

48.002

BELDE/KÖY NÜFUSU

116.144

120.285

121.435

123.774

136.176

TOPLAM

189.139

188.436

187.291

187.758

184.178

BARTIN

AMASRA

KURUCAŞİLE

ULUS

BARTIN
GENEL
TOPLAMI

31.12.2013 TÜİK ADNKS SONUÇLARI (Şehir Nüfusu: İl/İlçe Merkezleri, Belde+Köyler)

Nüfus Hareketleri Genel Değerlendirme
Tablo 5. Nüfus Hareketleri Genel Değerlendirme
İLÇELER

Kırsal Nüfus Artış Oranları %

Kentsel Nüfus Artış Oranları %

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Merkez

-1,66

-0,62

-4,29

3,97

3,67

8,37

Amasra

-1,46

-1,15

0,21

-1,41

3,81

0,59

Kurucaşile

-3,15

-2,74

-4,37

-2,75

2,48

5,06

Ulus

-2,71

-1,78

-1,02

-2,23

0,28

-0,46

Toplam

-1,89

-0,95

-3,44

2,93

3,48

7,11

Kırsal Nüfus Belde ve Köyler, Kentsel Nüfus: İlçe Merkezleri

Nüfus düşüşü (2013) büyük bir ölçüde kırsal kesimde gerçekleşmiştir.
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EĞİTİM (İlk ve Orta)
2013–2014 eğitim öğretim yılında toplam 31.649 öğrenciye (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve
lise), 2.003 öğretmen (Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) ile eğitim verilmektedir.
İl Geneli Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları.
Genel Değerlendirme (Okul öncesi, İlk, Ortaokul ve Orta Öğretim)

Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Öğretmen Sayısı
Öğrenci Sayısı
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
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KÜLTÜR VE TURİZM
Bartın, 3000 yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı seçkin tarihi, kültürel, folklorik
değerleri ve doğal turizm kaynaklarıyla önemli bir cazibeye sahiptir.
Tarihi “Paphlagonia” bölgesindeki antik kentlerden Sesamos (Amasra), Kromna
(Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz) Bartın sınırları içindedir. Antik değerlerin en fazla
görüldüğü antik kent Amasra’dır. Günümüzde, Bartın turizminde ilk akla gelen; kültür ve
deniz turizmidir. Kültür turizminde; özellikle Amasra’daki antik varlıklar, deniz turizminde
ise; son yıllarda ilgi çeken ve yoğunluk yaşayan İnkumu, Amasra, Mugada ve Çakraz
önemli turistik değerlerdir.
Bartın, halk kültürünün vazgeçilmez öğeleri açısından seçkin bir yere sahiptir. Yöre insanı,
toplumsal değişimden etkilenmekle birlikte gelenek ve göreneklerini, halk oyunları ve
müziğini, giyimini, el sanatlarını, mutfak kültürünü ve yöresel şiveyi günümüze taşımasını
bilmiştir. Bu folklorik değerleri; dostluk ve sevecenlik, dayanışma, mizah ve eğlenceyle,
kısaca; özgün yaşamıyla bütünleştirmiştir. Gelenek ve göreneklerin en çarpıcı örnekleri,
Garıla Pazarı ile uzun yıllar anılarda yaşayıp dilden dile dolaşan Bartın düğünleri ve
topluca kutlanan dini bayramlarda görülür.
İnanışlar, gemi atması töreni, yöresel giyim-kuşam, el işlemeleri, telkırma, dokumacılık,
ağaç oymacılığı (çekicilik), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, yöre mutfağı, yerel
etkinlikler ve kutlama günleri gibi aktiviteler ve sosyal öğeler Bartın canlı kültür hayatının
vazgeçilmez parçalarıdır.

Tarımsal Yapı ve Arazi Dağılımı
Tablo 6. Bartın İli Arazi Varlığı
ARAZİNİN NİTELİĞİ

ALANI (da)

Tarım Arazisi

704.896

31,75

Orman-Fundalık

1.378.047

62,07

12.581

0,57

124.476

5,61

2.220.000

% 100

Mer’a Arazisi
Tarım Dışı Alan
TOPLAM

ORANI (%)
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Grafik 2. Arazi Dağılımı

Tablo 7. Bartın İl Geneli Arazi Dağılımı

İLÇELER

YÜZÖLÇÜMÜ
(da)

TARIM
ALANI

MERA ALANI

SU YÜZEYİ
LEÇELİK ALAN

Miktar
(da)

%

Miktar
(da)

%

Miktar
(da)

%

Merkez

1.191.000

369.673

31,04

12.146

1,02

280

0,02

Amasra

127.000

41.971

33.05

83

0,07

-

-

Kurucaşile

172.000

24.204

14.07

13

0,008

-

-

Ulus

730.000

269.048

36,86

339

0,05

-

-

2.220.000

704.896

31,75

12.581

0,57

280

0,01

TOPLAM

Tarım Arazisinin Dağılımı
İlimizde bitkisel üretim alanında yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan ekonomik değere sahip
temel tarımsal ürünler olarak fındık, çilek, yem bitkileri, hububat, sebze ve meyve olmak
üzere toplam 704.896 dekar tarım alanı bulunmaktadır.
Ayrıca ilimizde 56.223 adet büyükbaş, 4.648 adet küçükbaş, 919.695 adet kanatlı, 25.695
adet arılı kovan mevcuttur.
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Tablo 8. Tarım Arazisinin Dağılımı
ARAZİNİN NİTELİĞİ

ALANI (da)

ORANI (%)

Tarla Arazisi

363.757

51,60

Meyvelik Arazisi

73.672

10,45

Sebzelik Arazisi

17.412

2,47

3

0,0004

Kullanılmayan Tarım Alanı
(Çayır Alanı)

250.052

35,47

TOPLAM

704.896

100

Süs Bitkileri

Tablo 9. Tarım Arazisinin İlçeler Üzerinden Dağılımı (da)
İLÇELER

TARIM
ARAZİSİ

TARLA
ARAZİSİ

MEYVE
ARAZİSİ

SEBZE
ARAZİSİ

KULLANILMAYAN
ALAN

Merkez

369.673

268.860

31.399

11.311

58.103

Amasra

41.971

9.087

13.782

789

18.313

Kurucaşile

24.204

5.073

15.000

435

3.696

Ulus

269.048

80.737

13.491

4.877

169.943

TOPLAM

704.896

363.757

73.672

17.412

250.052

Grafik 3. Tarım Arazisi Dağılımı

Tarım Arazilerinin Sulama Durumu
İlimizin 704.896 dekar tarım arazisi mevcuttur. Bu arazinin 198.600 dekarı sulamaya
elverişlidir. Ancak hali hazırda sulamaya elverişli alanın 86.180 dekarı halk sulaması şeklinde
yapılmaktadır. Devletçe sulanan işletme halinde tesis bulunmamaktadır.
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Tablo 10. Tarım Arazileri Sulama Durumu
BARTIN
İLİ ARAZİ
SULAMA
DURUMU

TARIM
ARAZİSİ
(da)

SULANMASI
EKONOMİK
OLMAYAN ARAZİ
(da)

SULANABİLİR
TOPLAM ARAZİ
(da)

SULANABİLİR
ANCAK
SULANMAYAN
ARAZİ
(da)

SULANAN
TOPLAM
ARAZİ
(da)

704.896

506.296

198.600

112.420

86.180

Halk Sulamaları
Kuyulardan sulanan arazi
Nehir, dere ve çaylardan sulanan
TOPLAM

30.160
56.020
86.180

Tablo 11. Proje Aşamasında Bulunan Sulama Amaçlı Baraj ve Göletler
NO

PROJE ADI

İLÇESİ

NİTELİĞİ

SULANACAK BRÜT
ALAN
(da)

1

Kirazlıköprü

Merkez

Baraj

21.130

2

Kozcağız

Merkez

Baraj

34.870

3

Arıt

Merkez

Baraj

30.000

4

Eldeş

Ulus

Gölet

8.700

5

Aydoğmuş

Kurucaşile

Gölet

390

TOPLAM

Toprak Yapısı
Grafik 4. İl Arazilerinin Toprak Sınıflarına Göre Dağılımı
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İlde arazi kullanım kabiliyet sınıflandırmasında 7.sınıf araziler il arazilerinin yarısını
oluşturmaktadır. Bu durum İlin genel topografya ve arazi kullanılabilirlik potansiyelinin
de bir göstergesidir. Ayrıca en ideal şartlar içeren 1.sınıf araziler % 5,6’lık mevcutları ile
4. sırada bulunmaktadırlar. Mevcut arazilerin ancak %12,2’si tarım ve orman dışı alanlar
olarak kullanılmaktadır. Bu durum ilin yeşil örtüsünün yoğunluğunu yansıtmaktadır.
Tablo 12. Bartın İli Toprak Sınıflarına Göre Arazi Kullanım Durumu
TOPRAK SINIFINA DAHİL ALANLAR (da)
T O P R A K
SINIFLARI
TARIM ALANI

MERA

ORMAN

TARIM DIŞI

TOPLAM

I.Sınıf

111.394

-

-

3.501

114.895

II.Sınıf

45.495

-

4.230

893

50.618

III.Sınıf

28.685

-

1.300

2.911

32.896

IV.Sınıf

181.411

5.367

115.210

9.294

311.282

V.Sınıf

-

-

-

-

-

VI.Sınıf

189.486

-

248.120

17.942

455.548

VII.Sınıf

148.425

7.214

1.009.187

18.988

1.183.814

-

-

-

8.709

8.709

704.896

12.581

1.378.047

62.238

2.157.762

VIII.Sınıf
Toplam
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Tablo 13. Bartın İli Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları
ARAZİ
NİTELİĞİ

YAYILIŞI

SINIF – I

En iyi kültür alanlarıdır. Topografya düz veya düze yakın (%0-2)’ dir. Toplam
miktarı 114.895 da’ dır. I. Sınıf arazilerin kapladığı alan il yüzölçümünün
% 5,3’ünü teşkil etmektedir. Bu arazilerin % 97’sinde tarım alanları
bulunmaktadır. Geri kalan %3’ lük dilim tarım dışı alanları oluşturmaktadır.

SINIF- II

Genel tarıma uygun alanlardır. Toplam miktarı 50.618 da’ dır. Kapladığı alan
ilin % 2,3’sini kaplamaktadır. Bu arazilerin; % 89,9’u tarım arazilerinden, %
8,4 ü orman ve % 1,7’si tarım dışı alanlardan oluşmaktadır.

SINIF- III

Tarımsal kullanım ve bitki seçimini sınırlayıcı etmenler vardır. III. sınıf araziler
32.896 da kapladığı alan ile ilin % 1,5’ini teşkil eder. Bu sınıfın % 87,2’sini
tarım arazilerinden, % 4’ü orman ve % 8,8’i diğer alanlardan oluşmaktadır.

SINIF- IV

Sürekli kültüre alınamayan alanlardır. IV. sınıf araziler ilin 311.282 da alanı
ile % 14,4‘ünü kaplamaktadır. Bu sınıfın % 58,3’ü tarım alanlarından, % 37’si
orman, % 1,7’si mera % 3’ü tarım dışı alanlardan oluşmaktadır.

SINIF- V

Bu sınıfa giren araziler sorunlu arazilerdir. İlde beşinci sınıf arazi
bulunmamaktadır.

SINIF- VI

Etkin toprak işlemenin mümkün olmadığı, ancak ekonomik değer taşıyan
ve yöreye uygun tarımsal ürünlerin yetişmesine uygun alanlardır. Dik eğim,
taşlılık, sel zararına uğrama gibi sınırlayıcılara sahip alanlardır. 455.548 da
alanı ile ilin % 21,1’ini kaplar. Bu sınıfın % 41,6’sı tarım, % 54,5’i orman ile %
3,9’u ise diğer alanlardan oluşmaktadır.

SINIF- VII

SINIF- VIII
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Çok dik, sığ, taşlı alanlardır. 1.183.814 da alanı ile ilin % 54,9’luk kısmı ile
en büyük kullanıma ait sınıftır. % 85,3’ü ormanlardan, %12,5 ’i tarım
alanlarından, % 0,6’sı meralardan oluşmaktadır. Diğer alanların ise % 1,6’u
bu sınıf içindedir. Tarım alanları en çok miktarda bu sınıf bünyesinde yer
alır. Rekreasyon alanı ve av hayvanlarının barınağı olarak kullanılabilecek
alanlardır.
Elverişsiz koşulları nedeniyle tarım, mera, orman ve sanayi için
kullanılamayacak alanlardır. 8.709 da ile il topraklarının %0,4’ünü oluşturur.
VIII. Sınıf içinde tarım, orman ve mera alanları bulunmamaktadır. İl turizmi
bakımından önemli kaynak değerleri barındırmaktadır.
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Arazi kullanma kabiliyet sınıflandırmaları VIII sınıfta olup, tarımsal ve diğer optimal
şartlarda faaliyet gösteren sektörler için arazinin kullanım kolaylığı I. sınıftan VIII. sınıfa
doğru azalmaktadır. Bartın ilinde sektörel bazda en fazla alan ormanlara ait olup, VII. sınıf
arazilerde yoğunlaşmış durumdadır. İşlemeli tarımın yapılma zorluğuna karşın ilin tarımsal
arazileri I., IV., VI. ve VII. sınıf arazilerde yoğunluk kazanmakta, işleme bakımından daha
ideal şartlar sergileyen I-IV. sınıf arazilerden tarım için kullanılan alan ise il topraklarının
ancak % 13,56’sını teşkil etmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde önemi göz ardı edilemeyecek
olan meralar il arazilerinin % 0,58’ini oluşturmakta bunun ise % 100’ü I.-VII. Sınıf
arazilerde bulunmaktadır.
Bitkisel Üretim İstatistiki Verileri
Tablo 14. Çiftçi Kayıt Sistemi Müracaat Sayısı (ÇKS – MGD - 2013)
İLÇELER

2011

2012

2013

Merkez

2.614

2.715

2.824

Amasra

886

938

1.026

Kurucaşile

1.103

1.011

1.112

Ulus

1.075

1.141

1.141

5.678

5.805

6.103

TOPLAM

Tablo 15. Arazi Büyüklüğüne Göre Arazi Sayıları (ÇKS Kayıtları-2013)
0-5 da
(Ad.)

5-10 da
(Ad.)

10-20 da
(Ad.)

20-50 da
(Ad.)

50-100 da
(Ad.)

100-200 da
(Ad.)

TOPLAM
(Ad.)

Merkez

12.402

2.289

538

83

2

1

15.315

Amasra

4.085

506

102

6

-

-

4.699

Kurucaşile

5.416

505

92

9

-

-

6.022

Ulus

9.026

479

67

3

1

1

9.577

30.929

3.779

799

101

3

2

35.613

İLÇELER

TOPLAM
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Tablo 16. Tarla Ürünleri Üretimi
ÜRÜN ADI

ÜRETİM
(ton)

VERİM
(kg/da)

Buğday

152.131

27.180

178

Arpa

12.690

2.731

215

Yulaf

2.768

679

245

Dane Mısır

87.710

14.402

164

TAHILLAR

255.299

-

-

K. Fasulye

2.583

573

222

Bakla

1.070

232

217

Bezelye

350

69

197

77

15

195

BAKLAGİLLER

4.080

-

-

Silajlık Mısır

78.820

250.694

3.181

Yonca

12.075

63.771

5.281

Yulaf (Yeşil ot)

11.850

16.354

1.380

Fiğ (Yeşil ot)

11.520

18.840

1.635

Korunga

1.565

1.886

1.205

115.830

-

-

Patates

2.270

4.268

1.880

YUMRU BİTKİLER

2.270

-

-

Ayçiçeği (Yağlık)

4.951

545

110

YAĞLIK BİTKİLER

4.951

-

-

382.430

-

-

Nohut

YEM BİTKİLERİ

TOPLAM
*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
**İkinci ürün yetiştiriciliği dahildir.
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EKİM ALANI
(da)
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Tablo 17. Meyve Üretimi
TOPLU
MEYVELİKLERİN
ALANI (da)

MEYVE VEREN
YAŞTA
AĞAÇ SAYISI

AĞAÇ BAŞINA
ORT. VERİM
(kg/ağaç)

ÜRETİM
(ton)

Fındık

60.000

3.713.000

2

5.684

Ceviz

4.608

55.705

31

1.727

Elma

3.153

185.545

28

5.271

Armut

1.984

218.950

21

4.553

Kiraz

903

40.155

30

1.189

Çilek*

853

-

1.225 kg/da

1.045

Erik

740

79.975

32

2.594

Kestane

716

85.150

34

2.869

Şeftali-Nectarin

443

23.715

18

429

Kivi

220

3.515

16

56

Ayva

30

13.430

31

420

Mandalina

15

655

20

13

Böğürtlen

4

-

-

-

Üzüm

2

-

1.500 kg/da

3

Nar

1

-

-

-

Vişne

-

12.725

23

294

Kızılcık

-

40.400

20

809

Dut

-

11.610

26

307

İncir

-

8.160

22

177

T.Hurması

-

45

22

1

Muşmula

-

6.190

20

123

Zeytin

-

78

13

1

73.672

4.499.768

-

-

ÜRÜN ADI

TOPLAM

Meyve Veren+Vermeyen Yaşta
Ağaç Sayı

4.757.031

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)

Not: Meyve veren ağaç sayısı toplu tesisler ile dağınık alanlardaki ağaç sayısı toplamıdır.
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Tablo 18. Sebze Üretimi
EKİM ALANI
(da)

ÜRETİM
(ton)

VERİM
(kg/da)

2.815

9.948

3.534

1.668

2.406

1.442

Beyaz

787

1.104

1.403

Kırmızı

63

87

1.381

Sivri

1.395

2.031

1.456

Dolmalık

560

1.026

1.832

Salçalık

2

2

1.000

Fasulye (taze)

1.374

1.471

1.071

Hıyar

1.344

5.351

3.981

Kıvırcık

701

1.456

2.077

Göbekli

493

1.323

2.684

Aysberg

15

12

0,800

Ispanak

886

1.161

1.310

Bakla (taze)

710

364

513

ÜRÜN ADI
Domates
Karayaprak
Lahana

Biber

Marul

26

Soğan (Taze)

702

745

1.061

Soğan (Kuru)

700

526

751

Patlıcan

618

1.041

1.684

Pırasa

590

775

1.314

Sakızkabak (Sakız)

439

846

1.927

Balkabağı

344

395

1.148

Karpuz

282

950

3.369

Barbunya Fasulye (Taze)

274

153

558

Bezelye (Taze)

240

129

538

Maydanoz

230

99

430

Bamya

182

81

445

Semizotu

165

98

594

Turp

164

204

1.244

Pazı

145

123

848

Tere

80

24

300

Nane

69

15

217

Roka

60

17

283

Enginar

52

62

1.192

Dereotu

48

26

542

Sarımsak (Taze)

37

21

568
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Sarımsak (Kuru)

30

23

767

Havuç

18

23

1.278

Şalgam

15

17

1.133

Kırmızı Pancar

5

5

1.000

TOPLAM

18.302

34.140

-

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
**İkinci ürün yetiştiriciliği dahildir.
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Tablo 19. Örtüaltı Sebze Üretimi
GRUP ADI

ÜRÜN ADI
Domates

9.000

Göbekli

40

160

4.000

Kıvırcık

42

168

4.000

Hıyar

71

639

9.000

Ispanak

36

144

4.000

Fasulye (Taze)

32

112

3.500

Soğan (Taze)

30

120

4.000

Biber (Dolmalık)

30

135

4.500

Biber (Sivri)

27

122

4.519

Kabak (Sakız)

17

102

6.000

Patlıcan

13

59

4.538

Pırasa

12

19

1.583

Maydanoz

7

7

1.000

Dereotu

3

3

1.000

445

-

-

Hıyar

1

12

12.000

Domates

1

12

12.000

Toplam Plastik Sera

2

-

-

398

4.332

10.884

Göbekli

197

994

5.046

Kıvırcık

194

962

4.959

Hıyar

337

3.318

9.846

Fasulye (Taze)

183

712

3.891

Ispanak

157

628

4.000

Biber (Sivri)

100

443

4.430

Biber (Dolmalık)

83

365

4.398

Pırasa

83

130

1.602

Patlıcan

69

342

4.957

Soğan (Taze)

71

279

3.930

Kabak (Sakız)

44

264

6.000

Maydanoz

41

41

1.000

Bezelye (Taze)

32

32

1.000

Dereotu

15

17

1.133

2.004

-

-

2.451

-

-

Domates
Marul

Örtüaltı
(Yüksek Tünel)

Toplam Plastik Sera

TOPLAM
*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
**İkinci ürün yetiştiriciliği dahildir.
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VERİM
kg/da

765

Toplam Alçak Tünel
Örtüaltı
(Plastik Sera)

ÜRETİM
(ton)

85

Marul

Örtüaltı
(Alçak Tünel)

EKİLEN ALAN
(da)

Tarım Strateji Belgesi

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 20. Örtüaltı Tarım Alanları
SERA TİPİ

ALANI (da)

Plastik Sera Alanı

6

Yüksek Tünel Alanı

1.370

Alçak Tünel Alanı

282

Cam Sera Alanı

-

TOPLAM ÖRTÜALTI ALANLARI

1.658

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)

Topraksız Çilek Sera Tesisi Topluca Köyü/BARTIN

Tablo 21. İlimizde Örtüaltı Yetiştiriciliği
İLÇE ADI

ÖRTÜALTI TARIMI
YAPILAN KÖY SAYISI

ÖRTÜALTI İŞLETME
SAYISI

ÖRTÜALTI ALANI
(da)

Merkez

117

4.106

1.531

Amasra

28

260

31

Kurucaşile

24

130

36

Ulus

76

413

58

245

4.909

1.658

TOPLAM
*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
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Derbent Köyü/BARTIN

Bartın İli Hayvancılık İstatistikleri Verileri
Tablo 22. Hayvan Varlığı
KÜÇÜKBAŞ
Koyun

Keçi

Top.
(1)

Saf
Kültür
Sığır

Kültür
Melezi
Sığır

Yerli
Sığır

Manda

Top.
(2)

Merkez

2.005

880

2.885

12.766

24.815

2.952

1.343

41.876

Amasra

103

37

140

238

1.410

746

111

2.505

Kurucaşile

72

17

89

425

576

301

78

1.380

1.291

243

1.534

1.254

4.847

3.935

426

10.462

3.471

1.177

4.648

14.683

31.648

7.934

1.958

56.223

İLÇELER

Ulus
TOPLAM

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
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Tablo 23. Tek Tırnaklı Hayvan Varlığı
TEK TIRNAKLI
İLÇELER

GENEL TOPLAM
(1+2+3)

At

Katır

Eşek

Top.
(3)

Merkez

556

124

755

1.435

46.196

Amasra

397

85

216

698

3.343

Kurucaşile

95

25

73

193

1.662

Ulus

52

135

553

740

12.736

1.100

369

1.597

3.066

63.937

TOPLAM
*Kaynak: TÜİK verileri (2013)

Tablo 24. Mevcut Kümes Hayvanları - Arıcılık ve Ürünleri
İLÇELER

KANATLI
(Adet)

ARI
KOVANLARI

Merkez

806.353

Amasra
Kurucaşile
Ulus
TOPLAM

ÜRÜNLER
Bal
(kg)

Balmumu
(kg)

14.335

201.500

7.130

7.817

2.650

36.900

1.330

8.681

4.100

58.010

2.050

96.507

4.610

56.010

5.520

919.358

25.695

352.420

16.030

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
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Tablo 25. Genel Hayvan Varlığımız
HAYVANIN CİNSİ

SAYISI (adet)

Saf Kültür Irkı Sığır Sayısı

14.683

Kültür Melezi Sığır Sayısı

31.648

Yerli Sığır

7.934

Manda

1.958

BÜYÜKBAŞ TOPLAMI

56.223

Koyun

3.471

Keçi

1.177

KÜÇÜKBAŞ TOPLAMI

4.648

At

1.100

Eşek

1.597

Katır

369

TEK TIRNAKLI TOPLAMI

3.066

Et Tavuğu

734.500

Yumurta Tavuğu

181.500

Hindi

616

Kaz

398

Ördek

2.344

KANATLI TOPLAMI

919.358

Arılı Kovan Sayısı

25.695

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)

Tablo 26. Büyükbaş ve Küçükbaş Süt Üretimi (Ton)

İnek Sütü

Manda Sütü

Merkez

46.915

677

117

47.709

Amasra

2.510

43

4

2.557

Kurucaşile

1.542

28

2

1.572

Ulus

7.574

148

43

7.765

58.541

896

166

59.603

TOPLAM
*Kaynak: TÜİK verileri (2013)
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KÜÇÜKBAŞ
SÜT ÜRETİMİ

İLÇELER
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Tablo 27. İlimizin Türkiye Hayvancılığındaki Yeri
BARTIN

TÜRKİYE

TÜRKİYE
SIRALAMASI

BARTIN/TÜRKİYE
ORANI (%)

Büyükbaş Hayvan Sayısı

56.223

14.532.848

71

0,40

Küçükbaş Hayvan Sayısı

4.648

38.509.795

81

0,01

Manda Sayısı (Baş)

1.958

117.591

17

1,70

Arı Kovan Sayısı(Adet)

25.695

6.641.348

66

0,40

Bal Üretimi Miktarı (Ton/Yıl)

352,42

94.694

55

0,40

Süt Üretim Miktarı (Ton/Yıl)

59.437

16.706.956

70

0,40

ÜRÜN

*Kaynak: TÜİK verileri (2013)

Tablo 28. Hayvancılık İşletme Sayıları (2013)
ARICILIK

BÜYÜKBAŞ

KÜÇÜKBAŞ

KESİMHANE

PASİF İŞLETME

KANATLI

275

16.765

88

6

4.985

22

TOPLAM İŞLETME

22.135

Tablo 29. Büyükbaş İşletme Sayıları ve İşletme Büyüklükleri (2013)
İşletme Sayısı

Yüzde Oranı

1-5 Baş

12.227

72,94

6-10 Baş

3.358

20,03

11-20 Baş

926

5,52

21-50 Baş

206

1,23

51-100 Baş

38

0,23

101-200 Baş

8

0,05

201 ve Üstü Baş

2

0,01

16.765

100

TOPLAM

Grafik5. Büyükbaş İşletmelerinin Dağılımı
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Tablo 30. Ticari Kanatlı İşletmelerimiz (2013)
FAALİYETİ

İLÇE

İŞLETME SAYISI

KÜMES SAYISI

KAPASİTE

Etlik Piliç

Merkez

17

25

642.500

Etlik Piliç

Ulus

4

4

105.000

Yumurtacı

Merkez

1

2

40.000

22

31

787.500

T O P L A M

Tablo 31. Su Ürünleri Üretim Bilgileri
GÖSTERGE

DEĞER

Sahil Şeridi Uzunluğu (km)

59

Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi (adet)

2.630

Amatör Balıkçı Belgesi (adet)

1.416

Balıkçı Gemisi Sayısı (adet)

244

Balıkçı Barınağı Sayısı

3 (Kurucaşile, Hisar, Tarlaağzı)

Deniz Ürünleri (kg)

1.781.715

İç Su Balıkları (kg)

12.550
(2 Merkez – 3 Ulus)
5 Faal İşletmede 13 ton/yıl

İç Su Balıkları Yetiştiricilik Tesisi

İlİmİzde Tarım SekTörüne Gİrdİ Temİn Eden Özel Sektör Kuruluşları
Tablo 32. İlimizde Tarım Sekörüne Girdi Temin Eden Özel Sektör Kuruluşları
İLÇELER

GÜBRE

İLAÇ

TOHUM

YEM

ALET VE MAKİNA

Merkez

16

12

13

47

5

Amasra

-

-

-

1

-

Kurucaşile

1

-

-

4

-

Ulus

2

1

1

13

-

19

13

14

65

5

TOPLAM

Bartın İli Zirai Alet ve Ekipman Durumu
Tablo 33. Zirai Alet ve Makineleri Varlığının İlçelere Dağılımı (2013)
TRAKTÖR

KULAKLI+DİSKLi
PULLUK

MİBZER

DERİN KUYU
POMPA

YAĞMURLAMA
SULAMA

DAMLAMA
SULAMA

Merkez

6.802

2.835

3

244

13

98

Amasra

311

55

-

-

-

-

Kurucaşile

196

3

-

7

-

-

Ulus

632

317

-

40

2

34

7.941

3.210

3

291

15

132

İLÇELER

TOPLAM

34
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Tablo 34. Bartın İli Tarım Alet ve Makineleri Varlığı (2013)
TARIMSAL ALET VE
MAKİNELER

ADET

NO

TARIMSAL ALET VE
MAKİNELER

ADET

Toplam Traktör Sayısı(A+B)

7.941

25

Döven

2.192

A- Tek Asklı Traktörler(Toplam)

3.461

26

Fındık Harman Makinası

427

5 BG’ne Kadar

2.194

27

Merdane

2

6 BG’den Fazla

1.267

28

Mısır Daneleme Makinası

251

4.480

29

Mısır Hasat Makinası

7

10 BG’ne Kadar

14

30

Mısır Silaj Makinası

459

11-24 BG

92

31

Motopomp (Elektrikli) Elektropomp

915

25-34 BG

176

32

Motopomp (Termik)

101

35-50 BG

625

33

Motorlu Pulverizatör

225

51-70 BG

3.563

34

Motorlu Tırpan

420

70 BG’den Fazla

10

35

Orak Makinası

40

2

Ark Açma Pullugu

41

36

Ot Silaj Makinası

5

3

Atomizör

65

37

Ot Tırmığı

255

4

Balya Makinası

36

38

Rototiller

2

5

Biçer Bağlar Makinası

30

39

Santrifüj Pompa

450

6

Biçerdöver (6-10 Yaş)

1

40

Sap Döver Ve Harman Makinası
1.185
(Batöz)

7

Civciv Ana Makinası

27

41

Sedyeli, Motorlu Pulverizatör
Tozlayıcı Kombine Atomizör

13

8

Damla Sulama Tesisi

132

42

Selektör (Sabit Veya Seyyar)

6

9

Derin Kuyu Pompa

291

43

Seyyar Süt Sağım Makinası

369

10

Dip Kazan (Subsoıler)

2

44

Sırt Pulverizatörü

6.656

11

Diskli Anız Pulluğu (Vanvey)

2

45

Su Tankerı(Tarımda Kullanılan)

841

12

Diskli Tırmık (Diskarolar)

6.742

46

Süt Sağım Tesisi

28

13

Diskli Traktör Pulluğu

171

47

Tarım Arabası (Römork)

3.031

14

Dişli Tırmık

1.903

48

Tınaz Makinası

4

15

Döven

2.192

49

Toprak Burgusu

8

16

Fındık Harman Makinası

427

50

Toprak Frezesi (Rotovatör)

4

17

Hayvan Pulluğu

4.293

51

Tozlayıcı

175

18

Hayvanla Çekilen Çayır Biçme
Makinası

6

52

Traktörle Çekilen Çayır Biçme
Makinası

274

10

Hayvanla Ve Traktörle Çekilen
Ara Çapa Makinası

75

53

Traktörle Çekilen Hububat Ekim
3
Makinası

NO

B-İki Asklı Traktörler(Toplam)
1
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20

Kepçe (Tarımda Kullanılan)

4

54

Üniversal Ekim Makinası
(Mekanik) (Pancar Mibzeri
Dahil)

3

21

Kımyevı Gübre Dağıtma Makinası

9

55

Yağmurlama Tesisi

15

22

Krema Makinası

10

56

Yayık

15

23

Kulaklı Traktör Pulluğu

3.039

57

Yem Hazırlama Makinası

4

24

Kuluçka Makinası

27

Gıda İşletmelerimiz
Tablo 35. Gıda İşletmelerimiz
SEKTÖR

SAYI

Üretim Yerleri

139

Satış Yerleri

916

Toplu Tüketim Yerleri

1.076

TOPLAM

2.131

Tablo 36. İlimizdeki Gıda Üretim Yeri Dağılımı
İŞLETME TÜRÜ

KURUCAŞİLE

ULUS

TOPLAM

Süt ve Süt Ürünleri

5

-

-

1

6

Dondurma (Mevsimlik)

6

2

-

-

8

Et ve Et Ürünleri

4

1

-

-

5

Yumurta Üretimi ve Paketleme

1

-

-

-

1

Bal Ambalajlama

2

-

1

-

3

Şeker ve Şekerli Mamuller Üretimi

1

-

-

-

1

Meyve Sebze İşleme

1

-

-

-

1

Tahin, Helva ve Pekmez Üretimi

2

-

-

-

2

Bitkisel Yağ (Ham Yağ Sıkma
Mevsim.)

1

-

-

-

1

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üretimi

37

4

4

7

52

Unlu Mamuller

28

3

-

1

32

Pastacılık Ürünleri

15

1

1

4

21

Tasnif Dışı

6

-

-

-

6

109

11

6

13

139

TOPLAM

36

MERKEZ AMASRA
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Tablo 37. İlimizdeki Gıda Satış Yeri Dağılımı
İŞLETME TÜRÜ

MERKEZ

AMASRA

KURUCAŞİLE

ULUS

TOPLAM

406

54

35

81

576

Manav

29

2

2

-

33

Kasap

44

4

3

13

64

Kuruyemişçi-Aktar

22

2

-

-

24

Unlu Mamul Satış Yeri

10

-

1

2

13

Büfe

67

18

5

9

99

Gıda Toptancısı

30

1

-

3

34

Balıkçı

11

5

4

2

22

Tasnif Dışı

35

10

1

5

51

654

96

51

115

916

Bakkal-Market

TOPLAM

Tablo 38. İlimizdeki Toplu Tüketim Yeri Dağılımı
İŞLETME TÜRÜ

MERKEZ AMASRA

KURUCAŞİLE

ULUS

TOPLAM

Lokanta-Restaurant-Otel

164

50

9

33

256

Fast-Food-Kafeterya-Pastacılık Ür.

145

33

6

10

194

Kahvehane-Çayocağı

278

44

30

70

422

Kantin-Yemekhane (Okul-Hastane
vb.)

122

5

2

17

146

Tasnif Dışı

43

6

3

6

58

752

138

50

136

1.076

TOPLAM
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Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Yetiştirici-Üretici Birlikleri ve Odalar
Tablo 39. Kooperatif, Birlik ve Odalar
KOOPERATİFSAYILARI

FAALİYET
KONUSU

TÜRÜ

TOP.

Üye /
Ortak
Sayısı

Merkez

Ulus

Amasra

K.şile

Orman

7

15

2

1

25

3.284

Tüketim

1

-

-

-

1

102

Hayvancılık

4

1

1

-

6

1.254

Tar. Kal. Koop.
Toplam

12

16

3

1

32

4.640

Su Ürün. Koop.

Su Ürünleri

-

-

2

1

3

188

Üretici Birlikler

Süt Üreticileri

1

-

-

-

1

2.626

Arı Yetiştiricileri

1

-

-

-

1

206

DSYB

1

-

-

-

1

120

Damızlık, Manda
Yetiştiricileri

1

-

-

-

1

153

Yet. Birlik Toplam

3

-

-

-

3

479

Çiftçi Kayıtları,
Girdi Temini

1

-

1

1

3

11.312

Tarım Kredi
Koop.

Girdi Temini

2

1

-

-

3

6.682

Fiskobirlik

Girdi Temini

1

-

-

-

1

1.589

20

17

6

3

46

Tarımsal
Kalkınma Koop.

Yetiştirici Birlikleri

Ziraat Odaları

TOPLAM

İlimizin Tarımsal Üretim Değerleri
Tablo 40. Gayrisafi Tarımsal Gelir (Bin TL)
2011

2012

2013

TÜRKİYE
SIRALAMASI
(2013)

Bitkisel Üretim

195.099

207.341

199.175

67

Canlı Hayvanlar

205.080

212.713

192.594

76

Hayvansal Ürünler

77.746

92.398

81.291

71

Bartın Toplam

477.925

512.452

473.060

77

Türkiye Tarımsal Üretim
Değeri

191.627.972

200.715.472

190.605.101

-

Bartın/Türkiye Oranı (%)

0,249

0,255

0,248

-

ÜRETİM CİNSİ

*Kaynak: TÜİK verileri
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Grafik 6. Tarımsal Üretim Değeri Dağılımı

Tablo 41. 2002-2013 Yılları Tarımsal Üretim Değerleri, Değişim Oranı
Tarımsal Üretim Değeri (1.000 TL)

2002 YILI

2013 YILI

DEĞİŞİM ORANI (%)

124.218

473.060

381

*Kaynak: TÜİK verileri

Sektörlere Göre İstihdam Oranları
Tablo 42. Sektörlere Göre İstihdam Oranları
SEKTÖR

2011 YILI ORANI (%)

Tarım

36,3

Sanayi

26,5

Diğer Hizmetler

37,2

TOPLAM

100
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Stratejik
Alanlar

40
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• TARIMSAL ÜRETİM ve ARZ güvenliği
• GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI
• TARIMSAL ALTYAPI ve KIRSAL KALKINMA
• KURUMSAL KAPASİTE
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Tarımsal Üretim ve
Arz Güvenliği
Tarımsal üretim; toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte
tarımsal girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri,
mikroorganizma ve enerji üretimini ifade etmektedir.

Tarım Strateji Belgesi

43

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

44

Tarım Strateji Belgesi

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeterli ve güvenilir gıda üretimi
ve tüketimi, tüm toplumların
öncelikli konularından biridir.
Her insan, yeterli kalitede
ve ihtiyaçlarını karşılayacak
miktarda, sağlıklı ve güvenilir
gıdaya ulaşabilmelidir.

Son dönemde dünyada 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 artırma hedefleri yanında,
gelişmekte olan ülkelerin tarımı kalkınmada öncelikli
sektör olarak görmeleri ise tarım sektörünün ne denli
derinine stratejik bir sektör olduğu gerçeğini gün
geçtikçe daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar doğrultusunda; çağdaş, bilimsel ve teknolojik
imkânlardan yararlanarak tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen politikalar ile yeterli
ve güvenilir gıda arzını sağlamak, üretimi yönlendirmek, makro düzeyde üretim ve ticaret
politikaları oluşturmak, uluslararası pazarlarda biyolojik çeşitliği avantaja dönüştürmek,
işletme yapılarını iyileştirmek, kırsalda yaşam standartlarını ve refah düzeyini yükseltmek
temel yaklaşımımızdır.
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Gıda
Güvenilirliği

Tüm dünya da bireylerin biyolojik büyüme, fizyolojik ve zihinsel
gelişimlerini sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yeterli
miktarda 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
tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en
üst düzeyde korunması, multi disipliner
bir yaklaşım ve farklı meslekler arasındaki
işbirliğinin sağlanması, hatanın yerinde
tespiti 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 üretilmesi, işlenmesi, muhafazası,
depolanması, pazarlanması ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın
görev ve sorumluluk alanındadır.
Yaklaşımımız, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ve refahını,
tüketici menfaatleri ile çevrenin korunmasını da dikkate alarak korumak ve sağlamaktır.

Tarım Strateji Belgesi

49

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bitki Sağlığı, Hayvan
Sağlığı ve Refahı
Bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı uygulamaları toplum ve
çevre sağlığını etkileyen en önemli unsurlardandır.
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Bu nedenle insan ve çevre
sağlığının korunması ile güvenilir
gıda arzını esas alan bitki ve
hayvan
sağlığı
uygulamaları
yoluyla; hastalık ve zararlılardan
dolayı oluşacak ekonomik kayıpları
azaltarak
arzulanan
üretim
seviyelerine ulaşmak, üreticilerin
gelir seviyelerini artırmak temel
yaklaşımımızdır.

Ülkeler
hayvan
hastalıklarının
yayılmasının
önlenmesi için hayvan hareketlerinin kontrolüne
ve biyogüvenlik önlemlerine büyük önem
vermektedirler.Tek bir ülkenin bile bir hastalığı
kontrol altına 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 tarafından Ülkemiz bitki ve hayvan
sağlığı uygulamalarının uluslararası standartlara yükseltilmesi, hastalık ve zararlıların
kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası
uygulama ve araştırma projeleri yürütülmektedir.

Tarım Strateji Belgesi

53

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarımsal Altyapı ve
Kırsal Kalkınma
Kırsal kalkınma; kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen
veya diğer kırsal gelir kaynaklarından sağlayan birey ve toplulukların
yaşam şartlarını iyileştirmek ve refahını artırmaktır.
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Bu nedenle insan ve çevre
sağlığının korunması ile güvenilir
gıda arzını esas alan bitki ve
hayvan
sağlığı
uygulamaları
yoluyla; hastalık ve zararlılardan
dolayı oluşacak ekonomik kayıpları
azaltarak
arzulanan
üretim
seviyelerine ulaşmak, üreticilerin
gelir seviyelerini artırmak temel
yaklaşımımızdır.

Tarımsal altyapı sorunlarının giderilmesi ve kırsal
kalkınmanın sağlanması için; kırsal alanlarda arazi
düzenlemesi, işletme ölçeğinin büyütülmesi, üretim
ve verim artışlarının sağlanması, işletmelerin
gelir ve rekabet güçlerinin artırılması, tarım
sanayi entegrasyonunun sağlanması, istihdam
imkanlarının artırılması, kırsal çevrenin korunmasına
yönelik tedbirlerin uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma çalışmaları
ile kırsalda çalışan nüfusun hayat standardının yükseltilmesi açısından sosyal altyapı
yatırımlarına da yer verilmektedir. Böylece, pasif üreticiden, katılımcı ve planlama sürecine
dahil örgütlü ve üretken üretici modeline geçiş sağlanmaktadır.
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Kurumsal
Kapasite

Kurumsal yönetim sistemi ve 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 artıracak, çağdaş
tarım anlayışına uygun, tarım
sektörünün değişen ve gelişen
taleplerine daha hızlı cevap
verebilecek, mevcut kaynaklardan
azami şekilde faydalanacak bir
yapıya kavuşmuştur.

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal
mükemmeliyeti sağlamak üzere kurumsal yönetim
sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale
getirmek, teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek,
sosyal imkanları iyileştirmek, verilen hizmetler ve
etkileri konusunda ulusal ve uluslararası görünürlüğü
artırmakla birlikte kurum imajını güçlendirmek
amaçlanmaktadır.
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Stratejik
Amaçlar
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TARIMSAL ÜRETİM VE ARZ GÜVENLİĞİ
1.

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

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
2. Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini
sağlamak.

BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI
3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel
üretimi artırmak

TARIMSAL ALT YAPI VE KIRSAL KALKINMA
4. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

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

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

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

4. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan
refahını sağlamak.
Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası
hijyen kurallarına uygun üretilmesi için etkin hayvan sağlığı tedbirlerinin uygulanması
amaçlanmaktadır. Aynı şekilde zoonoz hastalık risklerinin azaltılarak halk sağlığının
korunması ve hayvanların üretim, nakil ve kesimi esnasında gerekli refah koşullarının
sağlanması amaçlanmaktadır
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5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma
ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.
Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan birey ve toplulukların yaşam
şartlarını iyileştirmek ve gelirlerini artırmak amaçlanmaktadır.
Kırsal alanda ekonomik faaliyetler çeşitlendirilecek, arazi parçalılığı azaltılacak, tarla
içi geliştirme hizmetleri ile modern sulama sistemleri kurulacak ve sulama randımanı
yükseltilecektir.
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla tahsis edilen ulusal ve uluslararası fonlar
etkin olarak değerlendirilecektir.
Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı önlenecek ve çevre duyarlılığı içinde toprak ve su
kaynakları korunacak ve iyileştirilecektir. Tarımsal bilgi sistemi geliştirilerek elde edilen
verilere, karar verici ve kullanıcıların kolayca erişimi sağlanacaktır.

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

Tarımsal
Üretim ve
Arz
Güvenliği

AMAÇLAR

HEDEFLER
Tarımsal kaynakları korumak,
devamlılığını sağlamak.

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

iyileştirmek

ve

Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem
ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamak.
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Gıda
Güvenilirliği

Üretimden tüketime kadar,
uluslararası standartlara uygun
gıda güvenilirliğini sağlamak.

Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek
ve standartlara uyumunu sağlamak.
Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı
artırmak.

Bitki
Sağlığı,
Hayvan
Sağlığı ve
Refahı

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

Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik
mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının
kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.
Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini
geliştirmek.

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

Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini
geliştirmek.
Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve
sistemleri oluşturmak.
Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

Tarımsal
Altyapı ve
Kırsal
Kalkınma

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

Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma
değerinin artırılmasını sağlamak.
Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak.
Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları
yönetimini etkin hale getirmek.

Kurumsal
Kapasite

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

Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal
imkânları iyileştirmek.
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü
artırmak.
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Stratejik Hedef 1
Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve
devamlılığını sağlamak.
Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak için çevre, insan ve hayvan
sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik
ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.
Ülkemiz, doğal kaynakların zenginliği, biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal üretim için gerekli
olan bütün şartlara sahiptir. Fiziksel alt yapı ve teknolojik yenilikleri kullanarak üretimde katma
değer artırılacaktır.
Bu kapsamda, tarımsal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyacak yöntemlerle
yapılması, işletmelerin standartlara uyumunun sağlanması, genetik kaynakların kayıt altına alınması,
karakterizasyonu, korunması, mevcut genetik materyalin biyoteknolojik yöntemlerle ülkemiz tarımına
kazandırılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir.
Problemli sahaların ıslah çalışmaları yapılarak üretime kazandırılması, tarım arazilerinin
sınıflandırılması, yüzey ve yeraltı sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin izlenmesi ile
uygun tarım teknikleri kullanılarak tarımsal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığı
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1 l Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
2015–2019 yıllarında kayıt altına alınacak işletme sayıları toplam işletme sayısına oranını
ifade eder. İlimizde 2013 verilerine göre Çifçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 6.103 çiftçimiz
bulunmaktadır.İlimizde faaliyette bulunan ziraat odalarına kayıtlı aktif-pasif üye sayısı
11.312’dir. Buna göre tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerimizin %53,52’si kayıt altına
alınmıştır.
2 l Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri işletmelerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı
üretim yapmalarını sağlamak amacıyla yılda bir kez denetim yapılarak izlenmesi sağlanacaktır.
Su ürünleri üretiminde denetim yapılan ve izlenen işletme sayısını ifade eder. İlimizde 2013
yılında 5 adet su ürünleri işletmesi denetlenmiştir.
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3 l Yüzey ve yeraltı sularında nitrat izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Yüzey ve yeraltı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için, yeraltı
ve yer üstü su kaynaklarında nitrat analizleri yapılan istasyonların kontrol edilme oranını
ifade eder. İlimizde mevcut denetimi yapılan yer sayısı 10 istasyondur. Bu istasyonlarda 2013
yılında 85 adet denetim yapılmıştır.
4 l Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine dayalı olarak belirlenen
tarım havzalarında çalışılan/planlanan/ihtisaslaştırılan en uygun ürünlerin üretimi
hedeflenmektedir. 2013 yılı sonunda Havza Bazlı Destekleme Modeli içerisinde değerlendirilen
ürün sayısı 24’e ulaşmıştır.
5 l Mera tahsis alanı (dekar)
Faaliyetin sorumlusu:
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal
kaynak olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması tamamlanan mera,
yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlaklar ve çayırların tahsislerin yapılması hedeflenmektedir.
Yıllık olarak tahsis edilen mera miktarını ifade eder. İlimizde 2013 yılında yapılan mera tahsis
alanı toplamı 995 dekardır. Tahsis işlemleri tamamlanmak üzere geriye kalan 5.152 da mera
alanının 2015-2019 yılları arasında planlamaları yapılmıştır.
6 l Mera ıslah ve amenajman alanı (dekar)
Faaliyetin sorumlusu:
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, üretimin
arttırılması ve hayvancılığımızın ihtiyacının karşılanabilmesi için çayır ve meraların ıslah edilmesi
hedeflenmektedir. Islah edilen ve mera amenajman alanı olarak belirlenen yıllık miktarı
ifade eder.2013 yılında yapılan mera ıslah ve amenajman alanı 810 dekardır.
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7 l Organik üretim yapan üretici sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar
dahilinde denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim
sisteminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarım yapan üretici
sayısını ifade eder. İlimizde 2013 yılında 41 işletmemizde organik üretim yapılmaktadır.
8 l İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan
sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya izlenebilir
hale getirmek hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapan üretici sayısını ifade eder. İlimizde 2013
yılında iyi tarım uygulaması yapan 3 üretici bulunmaktadır.
9 l Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yaparak yasak avcılığın azaltılması hedeflenmektedir.
2013 yılında 111 adet denetleme yapılmıştır.
10 l Kayıt altına alınan örtüaltı bitkisel üretim işletme sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtüaltı üretim önem kazanmıştır.
Örtüaltı bitkisel üretimde kayıt altına alınan ve izlenen işletme sayısını ifade eder.
İlimizde TÜİK veri tabanına kayıtlı 4.909 örtüaltı tarımı işletmesinden 2013 yılında 10 işletmemiz
“Örtüaltı Entegre Mücadele Projesi” kapsamında kayıt altına alınmıştır.
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Stratejik Hedef 2
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem
ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma
önceliklerine göre tarımsal üretimde genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohum kullanımını
yaygınlaştırarak ve işgücünü azaltarak, yetiştirme sürecinde, hasat ve hasat sonrası işlemlerde ürün
ve kalite kaybını azaltarak üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmalar yürütülecektir.
Çalışmalarda yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi yanında etkin piyasa denetimleri ile
üretilmiş olan teknoloji ürünlerinden standartlara uygun olanların üreticiye arzı sağlanacaktır.
Tarımsal üretimde araştırma ve analize dayalı girdi kullanımı, sertifikalı fidan, fide ve tohum,
yüksek verimli ve kaliteli damızlık kullanımı ile verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Bu sayede tarımsal üretimin kalitesinin artırılması ve üretimde artış hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
1 l Suni tohumlama sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
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 15.739 adet sığır suni tohumlama yapılmıştır.
Suni tohumlama sayısının artırılması için yetiştiricilerimize yönelik eğitim toplantıları
düzenlenecektir.
2 l E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kayıt altına
alınarak izlenmesini ifade eder. Bu sayede gelecekte verimli büyükbaş hayvan sürülerinin
oluşturulması hedeflenmektedir. 2013 yılında sisteme kayıtlı 22.587 adet dişi hayvan vardır.
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3 l Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
İlimiz meyve üretimini pazar istekleri doğrultusunda artırmak, modern meyve bahçeleri tesis
etmek hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertifikalı ya da standart fidan/çilek
fidesi ile tesis edilen alanı ifade eder.
2014 yılı sonu itibariyle 248 da alanda İyi Tarım Uygulamalarınca sertifikalandırılan modern
kivi bahçe tesisi ili 81 da alanda muhtelif bodur meyve bahçe tesisleri kurulmuştur.
İlimizde sert kabuklu meyveciliğe elverişli arazilerde organik ceviz yetiştiriciliğini ikame
ürün olarak ürün desenimize katmak üzere her yıl 200 da alanda olmak üzere 5 yıl sonunda
toplam 1.000 alanda kapama ceviz bahçeleri kurulması yönünde eğitim, yayım, girdi ve
teknik destek sağlanacaktır.
İlimizde organik kivi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve daha geniş çiftçi kitlesi tarafından
alternatif bir tarımsal üretim kolu olarak benimsenmesini teşvik etmek maksadıyla her yıl 20
dekar alanda olmak üzere 5 yıl boyunca 100 dekar alanda kivi bahçeleri kurulması yönünde
eğitim, yayım, girdi ve teknik destek sağlanacaktır.
4 l Kültür ırkı hayvan oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Büyükbaş hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder. Büyükbaş hayvan
varlığı içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan başına verim ve performans
değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
2013 yılı verilerine göre 46.311 baş kültür ve kültür ırkı melezi varlığımızın toplam sığır
varlığına oranı % 85,38’dir.
5 l Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Çiftçiye toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırarak toprakların verimliliğini
sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amaçlanmaktadır.
Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı arazi içerisinde toprak analizi yapılan arazi miktarının
oranını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazi miktarı 89.267 dekar olup;
Toprak analizi yaptırılan alan 456 dekardır. Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt
Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı ise % 0,5 dir.
İlimizde 2013 yılında İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce toprak analiz
laboratuvarı kurularak çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu durum 2019 yılına kadar
belirlediğimiz performans hedeflerimizin yakalanmasına katkı sunacaktır.
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Stratejik Hedef 3
Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini
sağlamak.
Değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretim, ticaret ve pazarlama
politikalarıyla tarımsal üretimi yönlendirerek yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak ve
tarım ürünleri ihracatını artırmak hedeflenmektedir. Tarım ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının
olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve sanayinin ihtiyacı olan hammadde arzının kesintisiz
sağlanması, yıl boyunca arz-talep dengesinin ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması
amacıyla piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, düzenleyici niteliği olan kurum
ve kuruluşların idari ve teknik kapasiteleri güçlendirilecektir. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve
gıda güvenliğini sağlamak kapsamında,
işletmelerin büyüklüğünün üretilen ürünün kalitesi
ve gıda güvenliği açısından doğru bir ilişki içerisinde olması bu konuda yapılacak olan
çalışmaların önemini artırmaktadır. Tarımsal üretimde riskleri yönetilebilir kılmak ve devletin
bu risklerin neden olduğu zararları karşılamadaki yükünü azaltmak hedeflenmektedir.
Ülkemizde giderek artan nüfus ve buna paralel olarak ortaya çıkan protein açığını kapatmak
için su ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, piyasada istikrarı sağlayarak
ürünlerin tüketicilere makul fiyatlarla ulaştırılması, kaliteli protein kaynağı olan et, süt ve
yumurtanın piyasaya arzında sürekliliğinin garanti edilmesi, hayvansal üretimin insan sağlığı
ve ekolojik dengeyi gözetecek koruyucu yöntemlerle yapılması amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1 l Ortalama işletme büyüklüğü (dekar)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Tarım işletmelerinin ortalama arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir. Ortalama
işletme büyüklüğü, toplulaştırma uygulamaları ile işletme büyüklüğünün artmasına yönelik
tedbirlerin etkinliğini göstermektedir. 2013 yılında Mazot Gübre Desteklemesinden (MGD)
yararlanan işletme sayısı 6.103 adet olup toplam desteklenen alan 89.267,269 dekardır.
İlimizde ortalama işletme büyüklüğü 14,6 dekardır. “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu” ile “3083 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu” ilimizde etkin bir şekilde uygulanarak ilimizin ortalama işletme büyüklükleri
artırılacaktır.
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2 l Kırmızı et üretim miktarı (ton)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Arz açığı olan kırmızı ette üretim miktarının artırılması, dışa bağımlılığın azaltılarak arz
güvenliliğinin sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda yıllık üretilen kırmızı et miktarını ifade eder. İlimizde 2013 yılında 925 ton
kırmızı et üretilmiştir.
3 l Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılarak arz talep dengesini sağlamak ve tarıma dayalı sanayinin
ihtiyacı olan hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli bitkisel
üretim yapan üretici sayısını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında sözleşmeli olarak organik ahududu ve böğürtlen üretimi yapan 41 üretici
bulunmaktadır. İşlenen marka ürünler yerel ve bölgesel market reyonlarında tüketicilerinin
beğenilerine organik ürün olarak sunulmuştur. Ayrıca ilimizde 21 işletmede sözleşmeli olarak
fason etlik piliç yetiştiriciliği yapılmaktadır.
4 l Yağlı tohum üretim miktarı (ton)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını
karşılamak ve ithalatı azaltmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda desteklenen yağlık ayçiçeği
tohumu üretim miktarını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında 4.951 dekar alandan 545 ton yağlık ayçiçeği üretimi gerçekleşmiştir.
5 l Bal üretim miktarı (ton)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Bal üretim miktarının artırılarak üretici gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. İlimizde
2013 yılında bal üretimimiz 352,42 ton olarak gerçekleşmiştir. Buna göre kovan başı bal verimi
13,7 kg’dır. Arı yetiştiricilerine yönelik olarak gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleriyle plan
sonunda kovan başı bal verimi 15 kg ‘a çıkarmayı hedeflemekteyiz.
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6 l Küçükbaş hayvan sayısı (Baş)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış rejimi,
mera mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğundan küçükbaş hayvan sayısının
artırılması hedeflenmektedir.
İlimizde küçükbaş (koyun-keçi) hayvan yetiştirici örgütü olmadığından destekleme ödemesi
yapılamamaktadır. Gelecek yıllarda küçükbaş hayvan örgütü kurulması hedeflenmektedir.
İlimizde 2013 yılında 4.648 adet küçükbaş hayvan mevcudu vardır.
7 l Ulusal Süt Kayıt Sistemi kapsamında kayıtlı olan süt miktarı (ton)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi ve
süt arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılında
9.723 ton süt kayıt edilmiştir.
8 l Doğal afetler nedeniyle meydana gelen üretici zararları için tahsis edilen kaynağın
kullanım oranı
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Doğal afetlerden % 40 ve üzeri zarar gören ve bu zararlarını tarım ve tarım dışı gelirleri ile
karşılayamayan üreticilerin hasarlarının tespit edilerek karşılanması hedeflenmektedir.
9 l Yem bitkileri üretim miktarı (ton)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
İlimizde yetiştirilen yem bitkilerinin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacını
karşılamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda fiğ, yonca, korunga yeşil ot ve silajlık mısır
üretim miktarını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında 115.830 dekar alanda toplam 351.545 ton yem bitkisi üretimi
gerçekleşmiştir.
İlimizde tek ve çok yıllık yem bitkileri üretimi yapmak üzere müracaatta bulunan çiftçilerimize
Bakanlığımızca her yıl “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”na
göre belirlenen miktarlarda düzenli olarak destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda
2013 yılında 19.217,56 da alan üzerinden 1.97 çiftçimize 994.219 TL destekleme ödemesi
yapılmıştır.
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Stratejik Hedef 4
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak
Gıda güvenilirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalarda tüm taraflarla işbirliği yapılarak güvenilir
gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir.
Bu nedenle, “çiftlikten sofraya” anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin
sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda arzının temini, tüketici menfaatinin ve toplum sağlığının en
üst seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi Bakanlığımızın temel yaklaşımıdır.
Gıda ve yem maddelerinin hasadından tüketimine kadar ortaya çıkacak sorunların çözülmesi, işleme,
muhafaza, metot ve teknolojilerinin geliştirilmesi, kalite kriterleri ve analiz yöntemlerinin
belirlenmesi konularında araştırmalar yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1 l Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğini sağlamak
amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin,
yıllık denetim programları, şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme,
gözetim ve tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde görevli
Kontrol Görevlisi ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir.
İlimizde 2013 yılında gıda işletmelerinde toplam 1.105 adet denetim gerçekleştirilmiştir.
2 l Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üretim işletmeleri, kendi yemini
üreten çiftlikler ile yem depolama ve satış yerleri yıllık hazırlanan kontrol planı dahilinde teknik
ve hijyen şartları ve mevzuatta belirtilen diğer hususlar bakımından kontrol edilir. İlimizde 2013
yılında il genelinde bulunan 65 yem işletmesinde Bakanlığımızın yıllık yem kontrol planı
dahilinde toplam 80 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanununun
yürürlüğe girmesiyle riske dayalı denetim sistemi usul ve esasları uygulanmaktadır. Riske
dayalı denetim sistemine göre yem işletmelerinde belirlenen denetim sayısı yaklaşık yılda
1 denetimdir.
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3 l Planlanan yem numunelerinin gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya
konulan Yıllık Yem Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık olarak gerçekleştirilen
numune sayısının hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır. İlimizde 2013 yılında 17 adet yem
numunesi alımı planlanmış ve 17 adet numune alınmıştır.
% 100 gerçekleşme sağlanmıştır.
4 l Planlanan gıda numunelerinin gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Gıda denetim ve kontrollerinde yıllık gıda kontrol planı ve İl Müdürlüğümüzce yapılan
yıllık numune alım planları ile üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalardan numunelerin
alınması planlanmaktadır. Planlanan numunelerin gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan
doğrultuda yürütülüp yürütülmediğini göstermektedir. 2013 yılında 66 adet gıda numunesi
alımı planlanmış ve 99 adet numune alınmıştır.
% 100 gerçekleşme sağlanmıştır.
5 l 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların sonuçlandırılma oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilmesi
ve taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla 174 Alo
Gıda Hattı kurulmuştur. Bu yolla gelen başvurular değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda
kontroller gerçekleştirilmektedir.
174 Alo Gıda Hattına yapılan başvurulardan sonuçlandırılanların, toplam başvuru sayısına oranı
hattın işleyişindeki etkinliğin ölçülmesini sağlayacaktır.
İlimizde 2013 yılında 174 Alo Gıda hattına 99 şikâyet kaydı yapılmış ve %100 sonuçlandırma
yapılmıştır. Konu ile ilgili 14 adet yasal işlem yapılmıştır. 14 işletmeye İPCK uygulanmış, 4 işletme
faaliyetten men edilmiştir.
6 l Eğitim alan kontrol görevlisi sayısının toplam kontrol görevlisi sayısına oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Gıda kontrol ve denetiminde görev alan personelin yıl içerisinde aldığı eğitim sayısı,
yaptığı kontrol görevinin mevzuatı ve tekniği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirdiğini ifade
ettiğinden standardize olmuş bir kontrol faaliyeti sağlayacaktır.
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Stratejik Hedef 5
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek
ve standartlara uyumunu sağlamak
Gıda güvenilirliğinin temini için her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde
ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, pazarlanması
ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanındadır.
Hammaddenin elde edildiği ilk aşamada iyi tarım uygulamaları (İTU), ürün işleme ve ikincil
üretim aşamalarında ise iyi üretim uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları, tehlike analizleri
ve kritik kontrol noktaları gibi gıda güvenilirliği ve kalitesi için uygun yöntem ve yaklaşımlar
uygulanmaktadır.
Böylece gıda maddelerinin, üretimden tüketiciye ulaşıncayakadar bütün aşamalarında
güvenilir olması sağlanmaktadır. Bu uygulamalar, sadece gıda maddelerinin üretiminde değil,
kullandığımız her türlü üründe kalite ve güvenilirlik anlayışının bir gereği olarak benimsenmiştir.
Gıda ve yem işletmelerinin asgari teknik ve hijyenik şartları sağlayan bir yapıya kavuşturulması
hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
1 l STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirilecek olan eğitim sayısıdır. Söz konusu eğitimler gıda güvenilirliği konusunda
farkındalığı artıracaktır.
İlimizde 2013 yılında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yürürlüğe giren mevzuatın aktarımı
için toplam 20 toplantı düzenlenmiştir.
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Stratejik Hedef 6
Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı
artırmak
Güvenilir gıda konusunda tüm taraflarla işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin toplumun
tüm kesimlerince benimsenmesi son derece önemlidir.
Güvenilir gıda üretmek ve tüketiciye güvenilir gıdaları ulaştırmak kadar,
tüketicilerin de
gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri
amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1 l 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
174 Alo Gıda Hattı’na yapılan başvuru sayısı tüketicinin duyarlılığının göstergesidir. Alo Gıda
Hattına gelen başvurular doğrultusunda elde edilen bilgiler veri havuzunda toplanarak
risk haritası çıkarılmış ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde riskli olduğu saptanarak denetim ve
izleme programlarının daha etkin olarak yapılması sağlanmıştır. 2009 yılı başında faaliyete
geçen Alo Gıda Hattı’na yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
İlimizde 2013 yılında 174 Alo Gıda hattına 99 başvuru yapılmıştır. .İlimizde 174 Alo Gıda
hattının farkındalığının oluşturulması maksadıyla, her yıl 500’er adet olmak üzere 2.500
adet el broşürü bastırılıp okulöncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarımıza düzenlenecek
eğitimlerle beraber dağıtımı planlanmıştır.
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Stratejik Hedef 7
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik
mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Bitki sağlığı uygulamaları kapsamında kalite ve kantite kayıplarının azaltılması, üretim maliyetlerinin
düşürülmesi, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim tekniklerinin geliştirilerek uygulamaya
aktarılmasıyla sürdürülebilir bir tarım sistemine sahip olunabilir.
Bitki sağlığı uygulamalarında sektörün tüm paydaşlarının entegre mücadele prensiplerini
benimsemesi ve etkin olarak kullanılması için, başta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik
ve mekanik mücadele yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygın olarak kullanılması ile hastalık ve
zararlıların kontrolü amaçlanmaktadır.
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
amacıyla sertifikalı tohum, fidan ve fidenin kullanılması ile üretim kayıplarının önüne geçilebilmekte,
zirai mücadelenin daha kolay yürütülerek başarı oranının artırılması ve ürün yetiştirilecek alanlarda
ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
Üretim aşamasında sertifikalı tohum, fidan ve fidede bitki sağlığı kontrollerinin yapılması zirai
mücadeleden de amaçlanan üretimde verim ve kalite artışını gerçekleştirmekte ve tarımsal
ekonominin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Performans Göstergeleri
1 l Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 2014 yılında 35 dekar alanda örtüaltı; 250 dekar alanda
fındık entegre mücadele çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 yılında ilimizde ilk defa mısır
bitkisinde 1.000 da alanda entegre mücadele çalışmalarına başlanmıştır.
Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim alanına oranı % 0,3’dür.
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Stratejik Hedef 8
Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının
kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek
Bitki Koruma Ürünlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha etkili uygulanması için her
yıl uygulama alet ve cihazları ile bunların hedef dışı organizmalara verdiği zararı önleme amacıyla yeni
metotların geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Etkin ve sürdürülebilir bitki sağlığı uygulamaları için bitki koruma ürünlerinin ve uygulama
ekipmanlarının uluslararası standartlara uygun üretimi, depolanması, spesifikasyonlarına
uygun şekilde ruhsatlandırılması, satışının teknik ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yapılması,
ekipmanların periyodik bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılması son derece önemlidir.
Bakanlığımız bitki koruma ürünleri ve uygulama ekipmanlarının denetim ve kontrollerini
yapmak üzere gerekli kurumsal alt yapısını, insan kaynağını, yasal çerçeveyi, denetim teknikleri ve
politikalarını geliştirerek sektörle işbirliği içerisinde uygulamayı hedeflemektedir.
Performans Göstergeleri
1 l Denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Bitki koruma ürünlerinin satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin (bayi
ve toptancı) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu
itibariyle, ilimizde 13 adet bayi bulunmaktadır.
İlimizde 2013 yılında denetlenen bitki koruma ürünü satış yerlerinin toplam satış yeri sayısına
oranı % 100 dür.
2 l Denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının toplam bayi sayısına
oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Zirai mücadele alet ve ekipmanlarının satış yerlerinin kalitesini artırmak amacıyla satış yerlerinin
(bayi) mevzuata uygun satış yapıp yapmadıkları kontrol edilecektir. 2013 yılı sonu itibariyle,
ilimizde 7 adet satış yeri bulunmaktadır.
İlimizde 2013 yılında denetlenen zirai mücadele alet ve ekipmanları bayi sayısının, toplam
bayi sayısına oranı % 100 dür.
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Stratejik Hedef 9
Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini
geliştirmek
Uluslararası ticarette bitki sağlığı yönünden güvenli sınır geçişlerinin yapılabilmesi, ticaretin
geliştirilmesi noktasında bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek önem
arz etmektedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ülke içinde dolaşımı ve uluslararası ticarete konu olması
bitki hastalık ve zararlıların yayılması riskini artıran önemli bir faktördür.
Bakanlığımız bitki ve bitkisel ürünlerde karantinaya tabi zararlı organizmalarla uluslararası standartlarda
AB mevzuatıyla uyumlu ve ticari gereklilikleri göz önünde bulunduran etkin bir kontrol ve
denetim mekanizması oluşturmaktadır. Bu amaçla ülke içinde bitkisel üretim materyallerinin
üretilmesi, depolanması ve ticareti esnasında karantina hizmetlerine ait bütün çalışmalar bitki
pasaportu sistemi kapsamında yapılmaktadır.
Ülkemizdeki karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenlerin teşhisi ile ilgili farklı metotlardan
elde edilmesi muhtemel,
farklı sonuçların önlenmesi ve uluslararası geçerliliği olan metotların
kullanılmasına yönelik standardizasyonunun yapılması gerekmektedir.
Böylece ülkemizde analizler sonucunda farklı neticelerin alınması önlenecek ve elde edilen
sonuçların uluslararası geçerliliği olacaktır.
Performans Göstergeleri
1 l Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi organizma sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
İlimizde 2013 yılı içerisinde özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi 5 organizma üzerinde
çalışmalar yürütülmektedir.
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Stratejik Hedef 10
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini
geliştirmek
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirerek verimliliği artırmak, hayvan
sağlığını korumak, hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz karakterdeki hastalıkları
kontrol altına almak ve güvenilir hayvansal gıda üretimini sağlamak hedeflenmiştir.
Bu çerçevede Bakanlığımızca 2023 yılına kadar “Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığır-Koyun ve Keçi Bruselloz
hastalıklarının ülkemizden yok edilerek, hayvan sağlığının güvence altına alınması, gıda güvenliği
ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvan ve hayvansal ürün ticaretine engel olan hastalıkların
yok edilerek Ülkemizin ihracat üssü haline getirilmesi” hedeflenmiştir.
Bunun yanında hayvan hastalık ve zararlıları ile daha etkin bir mücadelenin sağlanabilmesi hedefine
yönelik olarak hastalıkların yaygınlıklarının belirlenmesi, teşhis metotlarının geliştirilmesi, hayvan
aşıları, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün elde etme ve kontrol
tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
2 l Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
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 2013 yılında 1.790.000 sağlık taraması planlanmış ve gerçekleşme oranı % 100
olmuştur. Kanatlı hayvan sevklerindeki öngörülemeyen artışa bağlı olarak sağlık taramalarına
belirlenen hedefler aşılmıştır.
3 l Küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş hayvan sayısına oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Koyun ve keçi varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi
hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılında küpelenen küçükbaş hayvan sayısının toplam küçükbaş
hayvan sayısına oranı % 90 olmuştur.
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4 l Küpelenen büyükbaş hayvan sayısının toplam büyükbaş hayvan sayısına oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Büyükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınarak hastalık ve hayvan hareketlerinin izlenmesi
hedeflenmektedir. 2014 yılında mevzuatımız gereği, yeni doğan 90 günlüğe kadar büyükbaş
hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılı hedefi
tüm yeni doğan büyükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınmasıdır.
İlimizde 2019 yılında küpelenerek kayıt altına alanan büyükbaş hayvan sayısının toplam
büyükbaş hayvan varlığımıza oranı % 99’dur.
5 l Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli bir
hastalık olması nedeniyle tüm üretici ve tüketiciler etkilenmektedir. Hayvan hastalıkları
mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, aşılama programına
alınan büyükbaş hayvanların % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak hastalığın kontrol altına
alınmasıdır. Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır.
İlimizde 2013 yılında büyükbaş şap aşılama programı %90 olup gerçekleşen hayvan sayısına
bağlı olarak % 96’dir. İlimizde hastalık çıkışlarına bağlı olarak planlanan hedef aşılmıştır.
6 l Denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları sayısına oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Veteriner sağlık ürünlerinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmaları sağlanacaktır.
İlimizde 2013 yılında denetlenen veteriner ilaçları sayısının piyasada bulunan veteriner ilaçları
sayısına oranı % 7’dir.
7 l Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele stratejilerini belirlemek, geliştirmek ve hastalıklarla
daha etkin mücadele edebilmek amacıyla hastalıkların epidemiyolojisinin tespiti konularında
araştırmalar yapılacaktır. İlimizde 2013 yılında tespit edilen hastalık sayısı 2 adettir. (BrucellaŞap)
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8 l Programlı küçükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
2012 yılından itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya
geçilmiştir. Küçükbaş hayvanlarda 6 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü
prevalansının % 1’in altına çekilmesi hedeflenmektedir.
Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan Brucella hastalığının yok edilmesi
için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygulanacaktır.
Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. İlimizde 2013
yılında 4.125 küçükbaş hayvana konjuktival brucella aşısı uygulanmış ve gerçekleşme oranı %
100 olmuştur.
9 l Programlı büyükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Hayvan hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir.
2012 yılından itibaren hastalıkla mücadele stratejisi değiştirilmiş olup konjuktival aşılamaya
geçilmiştir.
Büyükbaş hayvanlarda 10 yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in
altına çekilmesi hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz
olan Brucella hastalığının yok edilmesi için büyükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu
uygulanacaktır.
Aşılama ile ilgili veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sisteminden alınmaktadır. İlimizde 2013 yılında
33.566 büyükbaş hayvana Konjuktival Brucella Aşısı uygulanmış ve gerçekleşme oranı % 96
olmuştur.
İlimizde Brucella hastalığının yoğun olarak görülmesine bağlı olarak yetiştiricilerimizin aşılamaya
olan ilgisi ve program aşılarının ilimize gönderilme zamanın uygunluğuna bağlı olarak öngörülen
program hedefi olan % 90’lık oran aşılmıştır.
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Stratejik Hedef 11
Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve
sistemleri oluşturmak
Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde, nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde uluslararası
kabul gören hayvan refahı koşullarının tam olarak uygulanması hedeflenmektedir. Ayrıca
deney, süs ve ev hayvanlarının da yaşam alanları uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir.
Çiftlik hayvanlarının gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine yada yaralanmalarına neden olacak
koşulların önlenmesi için gerekli hükümler uygulanacaktır. Ülkemizde hayvan refahına uygun nakil
araç sürücülerinin ve nakliyeye eşlik eden bakıcıların eğitimi ve sertifikalandırılması ile onay
verilmiş nakil araçlarının elektronik veritabanına kaydı yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1 l Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim programının gerçekleşme oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Hayvan refahı ile ilgili personel, celep, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi hedeflenmektedir.
Çiftlik hayvanlarının refahı ve nakillerinde hayvan refahı konusunda 2013 yılı içerisinde
eğiticilerin eğitimi kapsamında ilimizde nakliyeci, nakil aracı sürücüsü ve hayvan nakline eşlik
edecek hayvan bakıcılarının eğitilmesi planlanmıştır.
2 l Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile yapılacaktır. Nakil
araçları için İl Müdürlükleri tarafından onay belgesi verilmektedir.
İlimizde onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı 72’dir.
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Stratejik Hedef 12
Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek
Çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda yaşam düzeyinin yükseltilmesi, modern sulama
sistemlerinin geliştirilmesi ile tarımsal üretim miktarının ve kalitesinin artırılması, yürütülmekte olan
kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluşturulması, arazi kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprakların korunması,
doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi hedeflenmektedir.
Bu amaçla arazi kullanım planları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projeleri, Tarım Bilgi
Sisteminin kurulması gerçekleştirilecektir.
Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilen yörelerde, ekonomik üretime imkân vermeyecek
şekilde parçalanan tarım topraklarının gerektiğinde ve imkânlar ölçüsünde genişletilmesi suretiyle
toplulaştırılmasını yapmak ve tarım arazisinin parçalanmasını ve küçülmesini önlemek, toprağın
verimli şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik
verimin alınmasını, tarım üretiminin sürekli olarak artırılmasını, değerlendirilmesini ve
istihdam imkânlarının artırılmasını, yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile
işletmeleri kurabilmeleri için Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmaları
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1 l Modern sulama sistemi kurulan alan (hektar)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Kamu tarafından geçmiş yıllarda yapılan sulama tesisleri modern basınçlı sulamaya (yağmurlamadamla sulama) dönüştürülerek suyun verimli kullanılması sağlanacak, yarım kalmış tesisler
tamamlanacak, eskimiş tesisler rehabilite edilecektir. Ayrıca bireysel olarak yapılacak modern
sulama sistemleri desteklenerek yaygınlaştırılacaktır.
İlimizde 2013 yılında 15 da örtüaltı alanında damla sulama sistemi kurulmuştur. 2019 yılına
kadar toplam 50 da alanda modern sulama sistemleri tesis edilecektir.
2 l Detaylı toprak etüdü yapılan alan (hektar)
Faaliyetin sorumlusu:
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması ve
potansiyel yararlanma imkânlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal toprak veri tabanı
altyapısı oluşturmak hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Tarım Reformu Uygulama Bölgelerinde yürütülen toplulaştırma, dağıtım,
kamulaştırma, arazi kullanım planlaması, Arazi Islahı ve Toprak Koruma Projeleri başta olmak
üzere; tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki ifraz taleplerinin değerlendirilmesi ile
Tarım Reformu Projelerinin temelini (veri tabanı) oluşturacak haritalar raporlarıyla birlikte
üretilecektir. 5403 sayılı kanun kapsamında tarım dışı amaçlı kullanım izinleri için 2013
yılında 1.300 ha alanda etüt yapılmıştır
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Stratejik Hedef 13
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve
katma değerinin artırılmasını sağlamak
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması amacıyla kooperatif
projeleri hayata geçirilecek, kooperatiflerce üretilen mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılacaktır.
Hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli büyüklükte,
alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak ürünlerin sağlıklı ve yeteri miktarda üretimlerinin
sağlanması, daha iyi yetiştirme koşullarında kârlı bir işletmecilik sonucu üreticinin gelir ve refah
düzeyinin yükseltilmesi, üretimin ve tüketimin yeterli hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Üretim, tüketim, ithalat, ihracat, stoklar ve fiyatlarla ilgili kaliteli veri temin edilerek tarımsal pazar
bilgilerinin analiz ve tahminlerinin ilgililere zamanında rapor edilmesi suretiyle gerçekçi tarımsal
pazarlama stratejileri ve politikalarının belirlenmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1 l Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesi ve katma değerinin artırılması hedeflenerek
kooperatif projeleri hayata geçirilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatiflere düşük faizli kredi
verilerek rehabilite edilen ve yeni kurulan işletme sayısıdır.
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Stratejik Hedef 14
Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve
kırsal kalkınmayı sağlamak
Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım işletmelerinin durumları
analiz edilerek istihdam fırsatları oluşturan rekabetçi bir üretim sistemine dönüştürülmesi, kırsal ve
kentsel alanlardaki sosyo-ekonomik gelişim farklılıklarının ortadan kaldırılması ve böylelikle refahın
arttırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda kırsal alanlarda yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlanacak, iş ve yaşam koşulları
yöresinde geliştirilebilir ve sürdürülebilir kılınacak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle kendi
kalkınmalarını sağlayan aktif ve üretken çiftçiler ön plana çıkarılacaktır.
Üretimde kullanılan teknolojilerin verim ve kaliteyi artırmaya ve iş gücünü azaltmaya yönelik
geliştirilmesi, yerinde bilgi ve teknolojiye erişim sağlanması yanında güvenli ve kayıtlı bir üretim
için danışmanlık hizmeti verilmesi, eğitim ve öğretim yolu ile benimsetilmesi hedeflenmektedir.
El sanatlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile kırsal alanda yaşayan insanların gelir temin
etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1 l Ekonomik yatırımlar kapsamında desteklenen tarıma dayalı sanayi işletmesi sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında hibe
desteği verilen ve tarımsal ürünlerin işlenmesi-paketlenmesi-depolanması ünitelerini içeren;
yeni tesislerin kurulması, yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut olan tesislerin
teknolojisinin yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik tarıma dayalı küçük ve orta
ölçekli sanayi işletmelerinin sayısını ifade eder.
İlimizde 2013 yılında %50 hibe destaklemeli 2 adet Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projesi
uygulanmıştır. Bakanlığımızca “KKYDP” ne devam edildiği takdirde; ilimize ayrılan ödenekler
çerçevesinde tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerimiz desteklenecektir. Ayrica
ilimizi önemli bir tavuk üretim bölgesi haline getirmek maksadıyla her yıl iki işletme kurulması
yönünde yatırımcılarımız teşvik edilecektir.
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2 l Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Kırsalda üretim kalitesinin yükseltilmesi, maliyetlerin azaltılması için uygun makine ekipman
kullanımı önemlidir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında
desteklenen makine ekipman sayısını ifade etmektedir.
KKYDP kapsamında yapılacak destekler program yıllarına göre değişiklik arz etmektedir.
İlimiz çiftçilerine 2014 yılında 412 adet makine ekipman kazandırılmıştır. Bakanlığımızca
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ne” devam edildiği takdirde; ilimize ayrılan
ödenekler çerçevesinde çiftçilerimiz desteklenecektir.
3 l Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen yararlanıcı sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Eğitim, yayım, kurs ve sınavlar yoluyla; çiftçilerin modern tarım tekniklerini ve tarımsal
yenilikleri öğrenmeleri, uygulamaları, geleneksel el sanatlarının öğretilerek gelecek kuşaklara
aktarılması, yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi ve üretici örgütlerinin kurumsal
kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. İlimizde 2013 yılından itibaren sadece sertifika
verilen eğitimler dikkate alınmıştır.
2013 yılında arıcılık, seracılık, hayvan bakım besleme konularında 12 kurs açılarak toplam
315 çiftçiye sertifika verilmiştir. Sertifikalı eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve
Müdürlüğümüz tarafından yapılan protokoller, çiftçi talepleri ve ödenekler doğrultusunda
yapılmaktadır.
4 l Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Çiftçilerin bilgi ihtiyacının yeterli ve zamanında karşılanması amacıyla yetkilendirilen kişi ve
kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bilgi
ve teknolojinin hızla değiştiği günümüzde çiftçilerin bilgi ihtiyacının yeterli ve zamanında
karşılanması kaliteli üretimi ve verim artışını da beraberinde getirecektir. Danışmanlık hizmeti
alan işletmelere Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Tebliği kapsamında her yıl destek verilmektedir.
İlimizde 2013 yılında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri desteklemeleri ile 60 işletme
danışmalık hizmeti almıştır.Kamu dışı tarımsal yayım hizmetlerinin ilgili konu uzmanı danışmanlar
eliyle daha geniş çiftçi kitlesi ve hinterland üzerinde yapılmasına yönelik yayım faaliyetleri
düzenlenecektir.

92

Tarım Strateji Belgesi

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

5 l Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sisteminin yaygınlaştırılması, mevcut işletmeler içerisinde
veri kaynağı olarak belirlenen işletmelerin sisteme girilmesi, sistemden elde edilecek sonuçların
tarım işletmelerinin gelir gider projeksiyonlarını yansıtması açısından önem taşımaktadır.
Çalışmalara 2014 yılından itibaren başlanmıştır. Belirlenen çiftçilerimize ait veriler ÇMVA’na
kayıt edilmiştir.
6 l Desteklenen ahır/ağıl sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ekonomik yatırımlar kapsamında
gerçekleştirilecek manda için ahır tesislerinin sayısını ifade eder.
2014 yılında % 50 hibe destekli 200 başlık manda ahır tesisi uygulamaya konulmuştur.
7 l Kalkınma Ajansı (BAKKA), Avrupa Birliği (AB) ve diğer fon kaynaklarından desteklemeye
hak kazanan/sunulacak proje saysı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve diğer fon kaynaklarına sunulacak proje sayısını ifade eder.
Proje geliştirilmesine ihtiyaç duyulan tarımsal konularda çiftçi ve yatırımcı kapasitesitelerini
- gelir düzeylerini artırmak için Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve diğer fon kaynaklarından
proje hazırlanması hedeflenmektedir.
İlimizde BAKKA 2011 Sosyal Kalkınma ve Mali Destek Programı kapsamında 40 kadın
çiftçime yönelik olarak “Kırsalda Bilinçli Kadın ve Sütte Kalite Seferberliği” başlıklı proje
başarıyla uygulanmıştır. Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında BAKKA Teknik Destek Programından
İlettiklerimizle Üretkeniz ve NETCAD projesi paydaş kuruluşlarımızla teknik iş birliği içinde
uygulanmıştır.
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Stratejik Hedef 15
Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları
yönetimini etkin hale getirmek
Amaç ve hedeflere ulaşma yönünde yönetim süreçlerinin etkinliğini, işlerin mevzuata uygunluğunu,
varlıkların korunması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak hedeflenmiştir.
Bu hedefe ulaşmada politikaların etki analizleri doğrultusunda geliştirilmesi, iç kontrol sistemi ve
denetimin etkin yürütülmesi, hukuka uygunluk, kamu yararı ve hizmet gereği değerlendirme
ve tespitlerinin yapılması temel unsurlardır.
Bakanlığımız hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırmak, uzman personelin bilgi, görgü ve becerilerinin
artırılması, gelişen teknik ve teknolojik şartlara uyumun sağlanması, performansın artırılması,
moral ve motivasyonun yükseltilmesi, temsil ettiği ortamlarda bilgi ve donanım açısından güçlü
olabilmeleri hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
1 l Çalışan başına düşen ortalama eğitim (Eğitim/Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artırmak için hizmetiçi eğitim programları
düzenleyerek, personel başına düşen ortalama eğitim süresinin artırılması hedeflenmektedir.
Yıl içerisinde yapılan toplam hizmetiçi eğitimlerde, eğitime katılan personelin almış olduğu
toplam eğitim sayısının İl Müdürlüğünün toplam personel sayısına oranı ile elde edilmiştir.
2 İç Kontrol Sisteminin tamamlanma oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve uygulanması
sağlanacak ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanılacaktır.
Bakanlık, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda, bir pilot birim
seçilerek Kamu İç Kontrol Standartlarının oluşturulması tamamlanmıştır.
Pilot birimde oluşturulan sistemin tüm Bakanlık bünyesine yayılmasında, Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından danışmanlık ve teknik destek görevi yürütülmekte olup, birimlerin
altı ayda Eylem Planlarında yazılı 79 genel şartın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılarak
kurulumu tamamlama yüzdeleri tespit edilmektedir.
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3 l Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak ve
verilen hizmetin Uluslararası standartlara yükseltilmesini sağlamak amacıyla, Hizmetiçi Eğitim
Merkezleri tarafından yapılan eğitimler sonucunda sertifika veya katılım belgesi alan personel
sayısını ifade eder.
Eğitime alınacak personel sayısı Eğitim Merkezlerince belirlenmektedir. 2013 yılında 64 kişi
Hizmetiçi Eğitim Merkezlerinde eğitim almıştır.
4 l Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına katılacak personel sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Bakanlığımız avukatlarının ve yöneticilerinin katılımı ile Bakanlığımız hukuk hizmetlerinin yürütülmesi ve
mevzuat hazırlama usul ve esasları konularında çalıştay yapılacaktır.
Bakanlığımızın uygulamaları doğrultusunda planlanan çalıştaylara talep doğrultusunda avukat
ve yönetici gönderilecektir.
5 l Norm kadroya tabi personelin tüm personele oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
Norm kadro sayesinde hangi iş için hangi unvanda hangi birimde kaç personele ihtiyaç
olduğu yönünde çalışmalar bitirilmiştir.
Bu itibarla yıllar içinde norm kadroya tabi personelin arttırılması düşünülerek personel
hareketlerinin birimler arasında dengeli dağılımının sağlanması planlanmaktadır.
İlimizin norm kadrosu dikkate alınarak işçi hariç tüm personellerin üzerinden norm kadroya tabi
personelin tüm personele oranı hesaplanmıştır.
6 l Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Mevsimlere göre düzenlenecek farklı etkinlik ve aktivitelerle personel memnuniyetinin ve
motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir.
Bu maksatla İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli personelimizin katılımlarıyla halı saha
turnuvası, voleybol turnuvası ve fotoğraf sergisi gibi sosyal faaliyetler organize edilmektedir.
İlimizde 2013 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı 3’dür.

Tarım Strateji Belgesi

95

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

7 l Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Talep ve öneriler doğrultusunda düzenlenecek sosyal ve kültürel aktivitelere, her türlü
iletişim kanalı kullanılarak katılımın yüksek olması sağlanacaktır.
2013 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel sayısı 85 kişidir.
Önümüzdeki yıllar için bu sayının artırılması hedeflenmektedir.
8 l Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
Birimlerin talep ettikleri ödenekleri, planladıkları şekilde harcamaları ölçülecektir. Gelen
ödenekler planlandıkları şekilde kullanılmaktadır.
9 l İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oranı (%)
Faaliyetin sorumlusu:
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
Anket çalışmaları yapılarak, sunulan hizmetlerden personelin memnuniyeti ölçülecek ve
memnuniyetin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
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Stratejik Hedef 16
Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal
imkânları iyileştirmek
Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal
imkânları iyileştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda iş akış süreçlerini tanımlamak, basitleştirmek
ve hızlandırmak hedeflenmiştir.
Faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi ile kontrollerin daha kolay ve çabuk yapılmasını
sağlamak amaçlanmıştır.
Bakanlığımız çalışanlarının günümüz teknolojisi gereksinimi olan bilgi işlem teknolojilerine
adaptasyonunu sağlamak ve Bakanlık bünyesinde bulunan veri tabanlarının güvenliğini
sağlayarak daha etkin bir konuma gelmesini temin etmek için çalışmalar yürütülecektir.
Hizmet alan ve hizmet verenlerin çalışma ortamları açısından memnuniyetini arttırmak
amacıyla fiziki altyapıyı geliştirmek ve sosyal imkânları iyileştirmek hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
1 l Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen faaliyet sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Tüm Şube Müdürlükleri
Faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesi ile hizmetten yararlananlara
kolaylık sağlanacaktır.
Su ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS), Türk Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), Koyun Keçi Kayıt
Sistemi (KKKS), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Mera Bilgi Sistemini Geliştirme Projesi (Mer-BisGep), Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), Alo Gıda Bilgi sistemi, Gıda ve Yem Denetim
Sistemi, BİMER, Arı Kayıt Sistemi (AKS), E-Islah, İstatistik Veri Ağı (İVA), İstatistik Bilgi
Sistemi (İBS), İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS), SGB, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS),
Tarımsal Karar Destek Sistemi (TKDS), Ulusal Süt Kayıt Sistemi (USKS), olmak üzere toplam
ilimizde aktif olarak 19 sistem ile hizmetler yürütülmekte ve izlenmektedir.
2 l Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü
Hizmet binalarının ve lojmanların kalite standardının yükseltilerek çalışma ortamlarının
iyileştirilmesi için bakım, onarım ve gelişen teknik şartlara bağlı olarak modernize edilmesi
hedeflenmektedir.
Hizmet kalitesini artırmak için; paydaş ve müşteri memnuniyet anketleri düzenlenecek ve
gerekli tedbirler alınacaktır.
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Stratejik Hedef 17
Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü
artırmak
Bakanlığımız politikalarının, faaliyetlerinin ve sunduğu hizmetlerin kamuoyuna güncel olarak
ulaşımını sağlamak, toplumun bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, üreticilerin yeni teknolojileri
öğrenmesi ve benimsemesini sağlayarak refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak, tarımsal
zenginliğimizi tanıtmak ve bilinirliğini artırmak, geçmişten günümüze tarım kültürünü yansıtmak,
tarım teknolojilerindeki zamana bağlı gelişmeleri görerek geleceğe yönelik hedefler ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Uluslararası kurum/kuruluşlarla gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağlanarak ulusal ve
uluslararası düzeyde Bakanlığımızın imajı ve görünürlüğünün artırılmasının, ülkemizin bölgesinde
lider dünyada küresel aktör haline gelmesine olumlu katkıları bulunmaktadır
Performans Göstergeleri
1 l Düzenlenen konferans /panel /sempozyum /fuar /sergi vb. etkinlik sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları olan tarımsal üretimle
ilgili toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve fuarları ifade
eder. İlimizde 2013 yılında 4 adet fuar gezisi, 3 adet sergi ve teşvik müsabakası olmak üzere 7 adet
etkinlik düzenlenmiştir.
2 l Müdürlüğümüzün medyada yer alma sıklığı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Bir yıl içinde Müdürlüğümüzün hizmetlerinin medyada yer alma sayısıdır. Müdürlüğümüzün
hizmetleri medya vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulacaktır. 2013 yılında İl Müdürlüğümüze
ait 112 haber medyada yer almıştır.
3 l Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Web sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli
güncellenerek ziyaretçi sayısı artırılacaktır. 2013 yılında İl Müdürlüğümüz WEB sitesini
15.000 kişi ziyaret etmiştir.
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4 l Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüzün haberlerinin yayınlanma sayısı (adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
İnternet üzerinden yayım yapan Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüze ait yayınlanan haber
sayısını ifade eder. 2013 yılında Web Tarım TV’de İl Müdürlüğümüze ait 2 adet haber
yayınlanmıştır.
5 l Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (Adet)
Faaliyetin sorumlusu:
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan çiftçi eğitim seti, dergi, kitap,
liflet ve broşürler, projeler kapsamında veya sponsorlar aracılığı ile basılarak dağıtılmaktadır.
Bu basılı materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve doğru teknolojileri
benimsemesi amaçlanmaktadır. İlimizde 2013 yılında 360 adet basılı materyal dağıtılmıştır.
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1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
•

Genetik kaynakların ve biyolojik
çeşitliliğin kayıt altına alınması ve
muhafaza edilmesi,

•

Geleneksel ürünlerin katmadeğeri
yüksek ürünler haline getirilmesinin
teşvik edilmesi,

•

Uluslararası piyasaların talepettiği
kalite ve özelliklerde üretime yönelik
tedbirlerin alınması,

•

Ürün depolama ve raf ömrünü uzatacak
çalışmaların desteklenmesi,

•

Olumsuz çevre koşullarına dayanıklı çeşit
ve ırk yaygınlaştırılması,

•

Tarım sigortaları sisteminin kapsamının
genişletilmesi ve yaygınlaştırılması,

•

Çevre dostu üretim tekniklerinin
kullanılmasının özendirilmesi,

•

Hayvancılık işletmelerinin tekniğine
uygun yetiştiricilik yapılacak hale
getirilmesi,

•

Toprak ve su kaynaklarının korunması ve •
rasyonel kullanımı için modern sulama
sistemlerinin yaygınlaştırılması,
•
Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının
tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı
korunması için tedbirlerin alınması,
•
Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması,

İlimiz için avantajlı olan tarımsal
ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi,

•

•

102

•

Sertifikalı girdi kullanımına yönelik
sistemlerin etkin hale getirilmesi,

•

Katma değeri yüksek ve sanayinin
ihtiyacı olan ürünlerin üretiminin teşvik
edilmesi,
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İlimizde doğal ortamda yetişen ürünlerin
doğru hasat teknikleriyle üretimin
yapılması ve işlenmesi,
Sürdürülebilir kullanım ilkesi
çerçevesinde çayır, mera ve otlak
alanlarımızdan azami istifadenin
sağlanmasına yönelik ıslah projelerine
devam edilmesi,

2. Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda
güvenilirliğini sağlamak.
•

Tüketici bilinçlendirme kampanyalarının
yapılması,

•

Çiftlikten sofraya güvenilir gıda
şartlarının belirlenmesi amacıyla
uluslararası standartlar ve ülkemiz
ihtiyaçları çerçevesinde bakanlığımızın
belirlediği mevzuatların uygulanması,

•

Gıdanın taşıdığı riskle orantılı,
uygunsıklıkta denetim ve kontrollerin
yapılması, etkin koordinasyon
sağlanması,

•

Gıda işyerlerinin kayıtaltına alınması,
teknikve hijyenik normların geliştirilmesi,

•

Gıda sektöründe tüketici taleplerini
dikkate alan 174 Alo Gıda Hattının etkin
şekilde sürdürülmesi,

•

Çiftlikten sofraya gıdanın üretimin
tüm aşamalarında paydaşların doğru
bilgilendirilmelerini sağlayacak, haksız
rekabeti önleyecek tedbirlerin alınması,
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3. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak
bitkisel üretimi artırmak.
•

•

Birincil üretim aşamasında üreticilerin
bilgi ve sorumluluk düzeylerinin
artırılması, etkin denetim ve kontrolün
sağlanması,
Bitki sağlığı uygulamalarını çevreci bir
yaklaşımla yürütülmesi ve kontrolünün
sağlanması,

•

Bitki pasaportu sisteminin
yaygınlaştırılması,

•

Liman şehri olan ilimizde karantina
hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

•

Entegre, biyolojik ve biyoteknik
mücadele uygulamalarının
yaygınlaştırılması,

•

Üreticilerin, çevreye duyarlı tarımsal
üretim yöntemleri ile üretim yapmaları
için eğitim, teşvik ve destekleme
sistemlerinin geliştirilmesi ve bu yönde
tüketici talebinin artırılması,

•

Bitki sağlığıile ilgili uluslararası
gelişmelerin takip edilmesi,

•

Pestisit ve atıkdepolama tesislerinin
yaygınlaştırılması,

•

Tarımsal ürünlerin taşınması ve
depolanması aşamalarında rehberlik
hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
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•

Yaban hayatındaki hastalık ve
zararlıların yayılmasının kontrolünün
sağlanması,

•

Hastalık, zararlı ve değişik streslere
dayanıklı yeni çeşitlerin tanıtımı,

•

Sertifikalı tohum, fidan ve fide
kullanımının yaygınlaştırılması,

•

Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış
uygulamasının etkinleştirilmesi,

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

Hayvan varlığının kayıt altına alınması
ve kimliklendirilmesi,

•

Hayvan hastalıkları ile ilgili ilimiz
düzeyde kontrol ve eradikasyon
programlarının yürütülmesi ve
sonuçlarının uygulamaya aktarılması,

•

Kamuoyu bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,

•

Hayvan pazarlarının rehabilitasyonu için
gerekli tedbirlerin alınması,

•

Koruyucu hekimlik konusunda
farkındalığın artırılması,

•

Mezbaha ve kombinaların altyapılarının
iyileştirilmesi,

•

Yaban hayatındaki hastalık ve
zararlıların yayılmasının kontrolünün
sağlanması,

•

Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde,
nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde
uluslararası kabul gören hayvan refahı
koşullarının tam olarak uygulanması,
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5. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma
ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.
•

Tarım arazilerinin mirasyoluyla
bölünmesinin önlenmesine yönelik
tanıtım faaliyetlerinin yapılması,

•

Tespit işlemleri tamamlanan
sorunlu tarım arazilerinin ilgili
yatırımcı kurulışlarca ıslah ve drenaj
çalışmalarının yapılmasının sağlanması,

•

Tarımsal üretim deverimliliği
artırmakiçin sulama altyapısının
geliştirilmesi, modern sulama
yöntemlerinin yaygınlaştırılması,

•

Tarım ve hayvancılıkta teknoloji
kullanımının yaygınlaştırılması,

•

Kırsal kesimin bilişim teknolojilerine
erişiminin artırılması, müdürlüğümüz
web sitesinin daha geniş kitleler
tarafından kullanımının sağlanmasına
dönük tanıtım faaliyetlerin sağlanması,

•

Kadınlar, gençler ve dezavantajlı
gruplara öncelik verilmesi,

•

Üretici örgütleri arasında işbirliğinin
artırılması,

•

Desteklemelerin yereldeki üretici
örgütleri kanalıyla verilmesi,

•

İşletmelerin modernize edilmesi,

•

Markalaşma ve coğrafi işaret
çalışmalarına öncelik verilmesi,

•

Gıda işleme sanayiinin hedef pazarların
taleplerine göre üretim yapmasının
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teşvik edilmesi,
•

Katma değeri yüksek ürünlerin
üretiminin teşvik edilmesi,

•

Kırsal alan ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim ve yayım faaliyetlerinin
geliştirilmesi,

•

Organize tarım ve hayvancılık
bölgelerinin kurulması,

•

Tarımsal pazarlarda üretici örgütlerinin
rollerinin güçlendirilmesi ve
geliştirilmesi için üretici gruplarının
kurulmasının desteklenmesi,

•

Tarımsal risk yönetiminin
etkinleştirilmesi,

•

Kırsalda Agro-Ekoturizmin
yaygınlaştırılması,

•

Kırsal altyapı eksikliklerinin
giderilmesive mevcut altyapının
modernizasyonu,

•

Yatırımların önceliklerinin belirlenmesi
için karar vericilerin temel alacağı etki
analiz çalışmalarının yapılması,

•

Kırsal alana özgü verilerin ve envanter
bilgilerinin oluşturulması, paydaşların
kullanımına sunulması,

•

Arazi kullanım planları ile tarım
arazilerinin amacına uygun
kullanılmasının sağlanması,
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6. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti
sağlamak.
•

Nitelikli personel yetiştirilmesi
ve istihdamına yönelik sistemin
geliştirilmesi,

•

Tarımsal yayım ve danışmanlık
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması,

•

Başarıyı, verimliliği ve liyakati teşvik
etmeye yönelik uygulamalara ağırlık
verilmesi,

•

İl müdürlüğümüz birimleri ve bağlı ilçe
müdürlükleri arasında koordinasyonun
artırılması,

•

Çalışanların teknik,idari ve sosyal
becerilerinin geliştirilmesine yönelik
ölçülebilir eğitim faaliyetlerine ağırlık
verilmesi,

•

Karar alma sürecinde paydaş
görüşlerine önem veren katılımcı
yönetim anlayışının etkinleştirilmesi,

•

Tarımsal bilgi kaynaklarının çeşitliliğini
artırmak ve ulaşım imkanlarını
kolaylaştırmak,

•

Hizmet sunulanalanların ve çalışma
ortamlarının iyileştirilmesi,

•

Risk esaslı iç denetim planlarının
uygulanması,

•

Performans esaslıyönetimin
etkinleştirilmesi,

•

İş akış süreçlerinin basitleştirilmesi ve
hızlandırılması, hizmet standartlarının
kamuoyuyla paylaşılması,

•

Müdürlüğümüz hizmetlerinin
kamuoyuna daha etkin tanıtılması,

•

Kaynakların etkin kullanımına
yönelikolarak, karar vericilerin temel
alacağı etki analiz çalışmalarının
yapılması,

•

Proje hazırlama, yönetimi, izlemeve
değerlendirme konularında kapasitenin
güçlendirilmesi,
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Stratejik Hedef,
Performans Göstergesi
ve Birim İlişkisi
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1. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak
2015

2016

2017

2018

2019

1

Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%)

54

56

58

60

62

2

Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı ( Adet)

5

5

5

5

5

3

Yüzey ve yer altı sularında nitrat izlemesi yapılan
istasyonların kontrol edilme oranı (%)

100

100

100

100

100

4

Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (Adet)

24

24

24

24

24

5

Mera tahsis alanı (Dekar)

1.252

1.300

1.300

1.300

1.300

6

Mera ıslah ve amenajman alanı (Dekar)

810

715

715

415

415

7

Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (Kişi)

56

70

85

100

115

8

İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı
(Kişi)

3

5

7

9

11

9

Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı ( Adet)

90

95

95

110

110

10

Kayıt altına alınan örtüaltı bitkisel üretim işletme Sayısı
(Adet)

15

20

30

40

50

2. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve
yaygınlaştırmak
2015

2016

2017

15.900 16.000

2018

2019

16.100

16.200

1

Suni tohumlama sayısı (Adet)

15.800

2

E-ıslah sistemine kayıtlı dişi hayvan sayısı (Baş)

23.500 24.500 26.500 27.500 28.500

3

Sertifikalı fidan/fide ile tesis edilen alan (Dekar)

4
5

300

300

300

300

300

Kültür ırkı hayvan oranı (%)

86

87

88

89

90

Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt
Sistemi’nde kayıtlı araziye oranı (%)

4

6

8

10

12

3. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
2015

2016

2017

2018

2019

16

17

18

19

20

1.000

1.000

1.050

1.050

1.050

77

91

105

120

135

1

Ortalama işletme büyüklüğü (Dekar)

2

Kırmızı et üretim miktarı (Ton)

3

Sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı (Kişi)

4

Yağlı tohum üretim miktarı (Ton)

550

550

555

555

555

5

Bal üretim miktar (Ton)

355

360

365

375

385

6

Küçükbaş hayvan sayısı (Baş)

4.700

4.700

4.800

4.800

4.800

7

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

10.000 10.000 10.500 10.500 10.500

8

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

100

100

100

100

100

9

Yem bitkileri üretim miktarı (Bin Ton)

360

360

370

370

370
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4. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak
2015

2016

2017

2018

2019

1

Gıda işletmelerinde yapılan Kontrol sayısı (Adet)

1.300

1.200

1.200

1.300

1.300

2

Yem işletmelerinde yapılan kontrol sayısı (Adet)

85

90

90

95

95

3

Planlanan yem numunelerinin gerçekleşme oranı (%)

100

100

100

100

100

4

Planlanan gıda numunelerinin gerçekleşme oranı (%)

100

100

100

100

100

5

174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuruların
sonuçlandırılma oranı (%)

100

100

100

100

100

6

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

100

100

100

100

100

5. Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu
sağlamak
1

2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

2015

2016

2017

2018

2019

174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı (Adet)

100

110

120

130

140

Broşür- liflet dağıtımı (Adet)

500

500

500

500

500

STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı (Adet)

6. Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak

1

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

1

Entegre mücadele yapılan alanın toplam üretim
alanına oranı (%)

2015

2016

2017

2018

2019

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

8. Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini
geliştirmek
2015

2016

2017

2018

2019

1

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

100

100

100

100

100

2

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

100

100

100

100

100

9. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek

1

110

Özel sürvey çalışması yapılan karantinaya tabi
organizma sayısı (Adet)

Tarım Strateji Belgesi

2015

2016

2017

2018

2019

6

6

6

6

6
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10. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek
2015

2016

2017

2018

2019

1

Programlı hayvan sağlık taraması gerçekleşme oranı (%)

100

100

100

100

100

2

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

92

94

96

98

100

3

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

99

99

99

99

99

4

Programlı büyükbaş şap aşılaması gerçekleşme oranı (%)

96

96

97

97

97

5

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

7

7

7

7

7

6

Epidemiyolojisi tespit edilen hastalık sayısı (Adet)

2

2

2

2

2

7

Programlı küçükbaş brucella aşılaması gerçekleşme
oranı (%)

100

100

100

100

100

8

Programlı büyükbaş brucella aşılaması gerçekleşme oranı (%)

96

96

97

97

97

11. Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak
2015

2016

2017

2018

2019

1

Hayvan refahı konusunda planlanan eğitim
programının gerçekleşme oranı (%)

90

90

90

90

90

2

Onay belgeli hayvan nakil aracı sayısı (Adet)

74

76

78

80

80

2015

2016

2017

2018

2019

15

20

20

20

20

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek
1

Modern sulama sistemi kurulan alan (Dekar)

2

Detaylı toprak etüdü yapılan alan (Dekar)

13. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını
sağlamak

1

Rehabilite edilen ve kurulan kooperatif işletme
sayısı (Adet)

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1
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14. Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak
2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

1

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

2

Üreticiye kazandırılan yeni makine ekipman sayısı
(Adet)

250

250

250

250

250

3

Eğitilen, sertifikalandırılan ve yetkilendirilen
yararlanıcı sayısı (Kişi)

650

650

700

700

700

4

Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı
(Adet)

60

60

60

60

60

5

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine alınan işletme
sayısı (Adet)

20

20

20

20

20

6

Desteklenen ahır/ağıl sayısı (Adet)

1

1

1

1

1

7

Kalkınma Ajansı (BAKKA), Avrupa Birliği (AB)
ve diğer fon kaynaklarından desteklemeye hak
kazanan/sunulacak proje saysı (Adet)

1

1

1

1

1

15. Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek
2015

2016

2017

2018

2019

1

Çalışan başına düşen ortalama eğitim (Eğitim/
Kişi)

2

2

2

2

2

2

İç Kontrol Sisteminin tamamlanma oranı (%)

70

80

90

100

100

3

Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi)

70

70

70

70

70

4

Mevzuat ve hukuk çalıştaylarına katılacak personel sayısı (Kişi)

10

10

10

10

10

5

Norm kadroya tabi personelin tüm personele
oranı (%)

77

77

77

77

77

6

Düzenlenen sosyal ve kültürel aktivite sayısı (Adet)

3

3

3

3

3

7

Sosyal ve kültürel aktivitelere katılan personel
sayısı (Kişi)

105

105

105

105

105

8

Harcanan ödeneğin toplam bütçeye oranı (%)

100

100

100

100

100

9

İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan
personelin memnuniyet oranı (%)

77

79

81

83

85

16. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkânları iyileştirmek

112

2015

2016

2017

2018

2019

1

Elektronik ortamda yürütülen ve izlenen faaliyet sayısı (Adet)

19

19

19

19

19

2

Bakım onarımı yapılan hizmet binası sayısı
(Adet)

13

6

5

5

5
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17. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak
1

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

2

Müdürlüğümüzün medyada yer alma sıklığı
(Adet)

3

Web sitesi ziyaretçi sayısı (Kişi)

4

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

5

Dağıtımı yapılan basılı materyal sayısı (Adet)

2015

2016

2017

2018

2019

5

5

5

5

5

115

120

125

130

130

20.000

20.000

3

3

4

4

4

1.200

1.300

1.400

1.500

1.500

20.000 20.000 20.000
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GZFT
Analizi

114
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Tarımsal Üretim ve
Arz Güvenliği
GZFT Analizi
Güçlü Yönler
•
•

116

Sebze ve meyve tarımına uygun arazi ve
iklim koşulları,
Marka
olabilecek
yerel
ürünlere
eğilimdeki artış (kivi, çilek, ahududu ve
böğürtlen),

Zayıf Yönler
•

Arazilerin küçük ve parçalı olması,

•

İşletmelerin küçük ve rekabet gücünün
düşük olması,

•

Sözleşmeli üretim sisteminin yeterince
gelişmemiş olması,

•

Devletçe kurulu işletme halinde sulama
tesisinin olmaması,

•

Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasiteye
erişememeleri,

•

Zengin biyoçeşitlilik ve doğal kaynak
varlığı,

•

Eğitim ve yayım faaliyetlerinin sürekliliği,

•

Çiftçi ve hayvan kayıt sisteminin varlığı,

•

Su kaynakları,

•

•

İlimizde faaliyet gösteren toprak analiz
taboratuvarı olması.

Tarım arazilerinin hissedarları arasında
yaşanan mülkiyet sorunu

•

Kırsal alana hizmet götüren kamu
kuruluşları arasındaki koordinasyon
yetersizliği,

Tarım Strateji Belgesi
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Fırsatlar

Tehditler

•

Tarıma elverişli atıl arazi varlığı,

•

Heyelan, erozyon ve seller,

•

Organik tarıma elverişli üretim
faktörlerinin olması,

•

Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması
ve kirletilmesi,

•

Alternatif ürünlere geçişin kolaylığı,

•

•

İlimize plan ve inşa aşamasındaki baraj
yatırımlarının varlığı,

İlimizde yabani hayatın her geçen gün
artan baskısı,

•

Yüksek girdi maliyetleri,

•

İlde tarımsal üretimi sınırlandırıcı

Tarım Strateji Belgesi
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Gıda
Güvenilirliği
GZFT Analizi
faktörlerin fazlalığı.

•

•

İlde kontrol ve denetimin tek otoritede
toplanmış olması,

•

Denetim ve kontrol için ayrılan bütçenin
yetersizliği,

•

Kapsamlı mevzuat varlığı,

•

•

Güçlü bir denetim ve kontrol
mekanızmasının varlığı,

İlde Gıda ve yem laboratuvarlarının
olmaması.

•

Tam donanımlı mobil araç varlığı,

Güçlü Yönler
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Fırsatlar
•
•
•

Gıda sektörünün tüketici taleplerini
dikkate alması,
Gıda pazarında kaliteli ve güvenilir gıda
talebinin artması,
Üretim potansiyeli ve gelişen gıda
sanayii.

Tehditler
•

Tüketicinin bilgi eksikliği,

•

Yerleşmiş olan tüketim ve satış
alışkanlıklarının kolay değiştirilememesi,

•

Tarımsal pazarlamada yaşanan
sıkıntılar,

•

Tüketicide hak arama bilincinin
gelişmemesi, böylelikle de denetimlere

Tarım Strateji Belgesi
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Bitki Sağlığı, Hayvan
Sağlığı ve Refahı
GZFT Analizi

yüksekliği.

arzu edilen kamuoyu desteğinin
sağlanamaması.

Güçlü Yönler

120

•

Hayvan sağlığı ve bitki sağlığı
mevzuatunın varlığı,

•

Bitki pasaport sistemi ile izlenebilirliğin
sağlanması,

•

Veteriner ve bitki sağlığı kayıt
sisteminin varlığı,

•

Hastalık ve zararlılarla entegre
mücadelenin varlığı,

•

Hayvan hastalık ve zararlılarıyla
mücadelede aşılama oranının

Tarım Strateji Belgesi

Zayıf Yönler
•

Pestisit ve atık depolama tesisinin
bulunmaması,

•

Hayvan hastalıklarında koruyucu
hekimliğe yeterince ilgi gösterilmemesi,

•

Üreticilerin bitki korumada ilaçlamaya
ilgilerinin yüksek, kültürel tedbir ve
entegre mücadeleye düşük olması,

•

Bitki sağlığı ile ilgili kontrol ve
yaptırımların yetersiz olması,

BARTIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Fırsatlar
•
•

İyi tarım ve organik tarımdaki
gelişmeler,
Alternatif tarımsal üretim
uygulamalarının yaygınlaşması,

Tehditler
•

Denetim ve kontrollerdeki zorluklar,

•

Mezbahaların altyapısının yatersiz
olması,

•

Hayvan pazarının altyapısının
yetersizliği,

•

Salgın hastalıklar,

•

Tarımsal ürünlerin taşınması ve
depolanması aşamasındaki biliçsiz
uygulamalar.

Tarım Strateji Belgesi
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Tarımsal Altyapı ve
Kırsal Kalkınma
GZFT Analizi
Güçlü Yönler

122

Zayıf Yönler

•

Bartın Limanı ve 30 km mesafede
Saltukova hava alanı,

•

Tarımsal üretimdeki genç nüfusun
azlığı,

•

İlimizin büyük pazarlara (Ankara,
İstanbul) yakınlığı,

•

•

Üretimden pazara kadim tarım kültürü,

Devletçe kurulu işletme halinde sulama
tesisinin bulunmaması, yetersiz sulama
ve drenaj problemleri

•

Müteşebbislerin gıda, tarım ve
hayvancılık sektörlerine artan yatırım
eğilimleri,

•

Ortak çalışma, örgütlenme ve
katılımcılık eğiliminin zayıf olması,

•

Kırsal kesimin eğitim seviyesinin
düşüklüğü,

•

Geleneksel üretim anlayışının hakim
olması nedeniyle modern tarıma
yönelimdeki yetersizlik,

•

İşletmelerin öz sermaye yetersizliği,

•

Kırsal yerleşim yerlerinin biri birimden
dağınık olması.

•

Modern tarım teknolojilerini tarım
sektörüne aktarıcı kırsal kalkınma
desteklerinin varlığı,

•

Tarımsal sigorta sisteminin
geliştirilememesi,

Tarım Strateji Belgesi
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Fırsatlar
•

Doğa, deniz, kültür ve milli park turizm
potansiyeli,

•

Orman tali ürünlerinin (defne,
kestane , ıhlamur, çam fıstığı vb.)
değerlendirilerek il ekonomisine
kazandırılması,

•

Bartın limanının dış ticaret açısından
Pazar şansı olan ürünlerimiz aracılığı ile
kullanılır pozisyonda olması,

•

Kırsal alandaki kadınlarımızın tarımsal
üretim faaliyetlerindeki iş yaşamına
katılım oranlarının göreli olarak
yüksekliği,

•

Özel sektörün kırsal alanda yatırım
yapma eğilimin artması ve buna yönelik
destekleyici teşviklerin verilmesi,

•

İlin su kaynakları yönünden zenginliği,

•

İlde inşa aşamasındaki sulama
yatırımları,

•

İlimizde toprak analiz laboratuvarının
hizmete girmiş olması.

Tehditler
•

Kırsal alanda yaşanan göçün tarımsal
üretimdeki iş gücünü olumsuz
etkilemesi ve iş gücünü satın almadaki
maliyetleri artırması,

•

Tarımsal üretimdeki genç nüfusun azlığı
ve kırsal nüfusun hızla yaşlanması,

•

Tarımsal pazarlama altyapısının zayıf
olması,

Tarım Strateji Belgesi
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Kurumsal Kapasite
GZFT Analizi

Güçlü Yönler
•

124

Belde ve köylere kadar örgütlü güçlü
teşkilat yapısı,

•

Güçlü kurumsal yapı ve yeterli sayıda
uzman personele sahip olunması,

•

Oldukça düzgün işleyen kayıt
sistemlerinin varlığı,

•

Kapsamlı mevzuat varlığı,

Tarım Strateji Belgesi

Zayıf Yönler
•

Mevcut bütçe imkanlarının sınırlı olması,

•

Sosyal aktivitenin yetersiz olması,
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Fırsatlar
•
•

Bilgi teknolojilerine ilginin her geçen
gün artması,
Kurum çalışanlarının katılımcı bir
anlayışla kurumu sahiplenmeleri.

Tehditler
•

İlçeler bazında gelişmişlik farklılıkları,

•

İlçelerimizdeki idari ve teknik personel
yetersizliği,

•

İnsan kaynakları planlamasındaki
yaşanan sıkıntılar.

Tarım Strateji Belgesi
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İl Müdürlüğünün
Görevleri

126
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3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat görevleri
hakkında Kanun hükmünde kararnamenin 28’inci maddesi ile müdürlüğü bakanlığımız
il ve ilçe kuruluşları düzenlenmiştir. Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde
18/12/2014 tarihli ve 55 sayılı bakanlık yönergesindeki en son değişiklikle aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
•

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

•

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

•

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

•

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü

•

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

•

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

•

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

•

Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü

•

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Bartın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Görevleri
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye
göre belirlemek,
b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite ve özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde
uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere
iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
e) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili
her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi
esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
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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 tarafından belirlenenleri,
ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. 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 üretim, satış, 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 yetiştirme işletmelerine
Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği
hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını
yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı
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 tespitini yapmak ve
koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet ve 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 ithalatında
Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
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p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma
amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını
sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı
çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda
denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü
bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması
ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini
önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su
ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilini
çerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz
çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre
yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı
olmak,
ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını
kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek,
bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve
yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda
faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve
satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında
Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak
ilgili kuruluşlarına göndermek,
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y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, tohumluk üretici 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 üretim, hayvancılık
ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile
ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak
kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il
düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005tarihli
ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına
yönelik eğitim, yayım ve tanıtım 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 üretim merkezleri ve laboratuvarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin
hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler
yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin 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 faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri,
gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini
düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek,
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve
kullanılmasını sağlamak,
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ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti
düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili
kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki–sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere
eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal
üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
nn) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere 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 ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik
ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri,
tarımsal amaçlı kooperatifler, 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 26283sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine
Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için
eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,
pp) İlde Kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun
olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini artırmak
için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını
korumak, tarla içi geliştirme 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,
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şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım
ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek.
uu) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve
savaş hali ile koruyucu güvenlik hizmetlerini mevzuata uygun olarak sivil savunma uzmanları
eliyle yürütmek.
üü) (Ek: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime
katılımını ve istihdamını sağlamak, kadın örgütlerini ve girişimci kadınları desteklemek,
kırsalda kadının konumunu iyileştirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek
ve kapasitesini artırmak için gerekli çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek.”
vv) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.
Bakanlık İl Müdür Yardımcılarının Görevleri
a) İl müdürünün olmadığı durumlarda il müdürüne vekalet etmek,
b) İdari, mali ve diğer mevzuatın kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek,
c) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
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Maliyetlendirme
2015-2019 Bartın Tarım Strateji Belgesi’nin gerektirdiği maliyetler Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı genel bütçesi ve kurumumuzun döner sermaye bütçesinden her yıl yapılacak olan
bütçe planlamasıyla karşılanacaktır.
İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2013–2019 Yıllarına Ait Yatırım Teklifi
PROJE
SAYISI

2013 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

2014 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

15

500.454

470.631

2015 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

2016 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

2017 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

2018 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

2019 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
(TL)

2015 - 2019 yıllarına ait Yatırım teklifleri her yılın başında
yapılacaktır.

İzleme ve Değerlendirme
İzleme stratejik belge uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Bu çerçevede amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli aralıklarla
raporlanarak iç ve dış paydaşların değerlendirilmesine sunulması izleme faaliyetlerini
oluşturmaktadır. İzleme yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir ve raporlama bu
faaliyetin temel amacıdır. İzlemenin temeli de performansın izlenmesi ve takip edilmesidir.
Değerlendirme, izleme raporları da göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin
uygulama sonuçları ile karşılaştırmalı analizidir. Başka bir deyişle, performans hedeflerine
ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen faaliyet veya projeler ile bunların sonucunda
elde edilen çıktı ve sonuçları değerlendirme sürecidir.
Stratejik Plan ve Performans Programı uyarınca yürütülen faaliyetler, performans
göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini açıklayacak şekilde rapor hazırlanacaktır.
İzleme ve değerlendirme çerçevesinde sorumlu birimlerin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili
bilgiler periyodik (üçer ve altı aylık dilimlerle) olarak değerlendirilecek ve değerlendirme
sonuçları Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce İl Müdürlüğümüz yönetim
kademesine sunulacaktır.
Müdürlüğümüz yöneticilerinden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birimlere geri bildirimde
bulunulacaktır. Bu süreç stratejik yönetime dinamizm kazandıran ve süreklilik arz eden
geri besleme sürecidir. Bu dönemde, yönetim sürecinin yeniden gözden geçirilerek ortaya
çıkabilecek beklenmeyen sonuçların önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve
Planın uygulamaya devam edilmesi sağlanacaktır.
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Bartın Tarım Strateji Belgesi
Nasıl Hazırlandı?
“5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ayrıca “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ” gereği Müdürlüğümüz için 2015–2019 Bartın
Tarım Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Tarım Strateji Belgesi için bir proje ekibi kurulmuştur.
Stratejik Belge Ekibi oluşturulurken, Tarım Strateji Belgesinin katılımcı bir anlayışla
yapılması için Müdürlüğümüzün bütün birimlerinin temsil edilmesine özen gösterildi.
Bütün Şube Müdürlüklerimizi ve İlçe Müdürlüklerimizi kapsayan ve görüşlerinin alındığı,
katılımcı ve uygulanabilir bir belge hazırlanmaya çalışılmıştır.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Tarım Strateji Belgesi oluşturulurken Müdürlüğümüz işbirliği
ve iletişim halinde olduğu paydaşlarının görüşlerini almak üzere kamu kurumları,
belediyeler, sivil topum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 229 katılımcı ile ayrıca İl ve İlçe
Müdürlüklerimizde görev yapan 124 çalışanımızın algı ve beklentilerini ölçmek amacı ile
353 anket yapılarak değerlendirilmiştir.
Müdürlüğümüzün bütün birimlerinden toplanan veriler ile Müdürlüğümüzün Misyonu,
Vizyonu, Temel Değerleri, Stratejik Amaçları, Stratejik Hedefleri ve Performans
Göstergeleri belirlenmiştir.
Bartın Tarım Strateji Belgesi; İl Müdürlüğümüzce oluşturulan Tarım Strateji Belge Ekibi
tarafından gerekli teknik inceleme, araştırma, iş ve dış paydaş anketleri ile her bir
birimimizin verdiği hedefler doğrultusunda belge için gerekli olan analiz ve planlama
çalışmalarını yapmıştır. Belge hazırlanırken Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Plan Ekibinden destek alınılmıştır.
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Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan İl Müdürlüğümüz, iç ve
dış paydaşlarımızın taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle iç ve dış paydaşları
katılımları Bartın Tarım Strateji Belgesinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Dış paydaşlar içinde merkezi yönetim kuruluşları ile ilişkilerde yasal statülerden
kaynaklanan belirli bir hiyerarşi ve vesayet ilişkisi vardır. Müdürlüğümüzün iç ve dış
paydaşları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

PAYDAŞLAR
Bartın Valiliği
Kaymakamlıklar
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personeli
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Çiftçiler
Köy Muhtarları
Kırsal Kalkınma Ajansları
Tüketiciler
Bartın Üniversitesi
Bartın Meslek Yüksek Okulu
Bartın Belediyesi
İlçe ve Belde Belediyeleri
Defterdarlık
İl Özel İdaresi
Tapu Sicil Müdürlüğü
Kadastro Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
Tarım Kredi Kooperatifleri
Bartın Ticaret Odası
Ziraat Odaları
Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
Üretici ve Yetiştirici Birlikleri
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
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Müdürlüğümüz işbirliği ve iletişim halinde olduğu paydaşlarının görüşlerini almak üzere
kamu kurumları, belediyeler, sivil topum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 229 katılımcı
ile ayrıca İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan 124 çalışanımızın algı ve beklentilerini
ölçmek amacı ile 353 anket yapılarak değerlendirilmiştir.
İç Paydaş Analizi
Personelimizin kurum hakkındaki algı ve beklentilerini ölçmek amacıyla İl ve İlçe
Müdürlüklerinde çalışanlarla görüşülerek 124 anket yapılmıştır. Yapılan anketlerde İl ve
İlçe Müdürlüğü personelinin kurumda çalışmaktan ve bu ailenin bir üyesi olmaktan dolayı
memnun olup olmadıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Personelimizin memnuniyet düzeylerinin
ölçülmesinde normal ve üzeri seçeneğini işaretleyenlerin oranları değerlendirilmiştir. Buna
göre;
Çalışanlarımızın %78,3’ü İl Müdürlüğünde çalışıyor olmaktan ve çalıştığı birimden, %77,4’ü
ise çalıştığı birimin faaliyet alanından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Yaptığı işin
niteliklerine uygun olduğunu düşünenlerin oranı ise %69,7’dir.
Kurum değerlendirmesinde İl Müdürlüğü çeşitli açılardan değerlendirildiğinde normal ve
güçlü seçeneğini işaretleyenlerin sayısının daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Buna
göre; personel kalitesi, bilgi sistemleri (bilgisayar, yazıcı, vs. yeterliliği), fiziksel yapısı
(bina, çalışma ortamı), hizmetiçi eğitim faaliyetleri, ast-üst iletişimi, kurum imajı, yeniliğe
ve değişime açık olması ve iş akış süreçlerinin verimliliği, bilgiye ulaşma ve bilgi paylaşımı
kolaylığı, iş disiplini, ve iş tatmini ve genel çalışma kurallarına uyum kurumun güçlü bulunan
yönleri olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sosyal faaliyetler ile ödüllendirme ve takdir edilme
zayıf bulunan yönler arasındadır. Ayrıca personelimizin %50,4’ü görevde yükselmede
liyakat, fırsat eşitliği ve adil muamelenin zayıf olduğunu düşünmektedir. Sorunların ifade
edilebileceği ortamların varlığı sorusuna personelin %57,1’i olumlu cevap verirken % 42,9’u
zayıf seçeneğini işaretlemiştir.
Müdürlüğümüzde işlerin yürütülmesi ile ilgili karşılaşılan sorunların yürütülmesinde en fazla
işaretlenen seçenekler, Kişinin aynı anda birden fazla işte görevlendirilmesi, görevlerin
açık bir şekilde tanımlanmamış olması ve yeterli iletişimin sağlanamaması olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Evrak kayıt ve takip sisteminin elektronik ortamda olması, bina imkanlarının iyileştirilmesi, iş
paylaşımının dengeli şekilde dağıtılarak herkesin eşit şartlarda çalışabilmesinin sağlanması,
kurumsallaşma ve motivasyon adına daha fazla çalışma yapılması, idareci, personel ve
vatandaş arasındaki ilişkilerde kurumsal anlayışın ön planda tutularak işbirliği, koordinasyon
ve güven ortamının sağlanması gerekliliği ve sosyal faaliyetlerin arttırılarak personelin
birbirine karşı önyargılarının kırılması gerektiği çalışanlarımızdan gelen talepler arasındadır.
Diş Paydaş Analizi
İl Müdürlüğümüzün koordinasyon ve işbirliği içinde olduğu kamu kurumu, özel sektör, üretici,
meslek odası ve çiftçilerden oluşan 229 katılımcı ile yaptığımız anketlerde katılımcıların
kurum hakkındaki algı ve beklentilerini ayrıca Bartın ilinin tarımsal altyapısı konusundaki
görüşlerini ölçmeye çalıştık. Anketlerin Değerlendirilmesinde SPSS Veri Değerlendirme
Sistemi kullanıldı. Sorulara katılıyorum ve tamamen katılıyorum seçeneğini işaretleyenlerin
oranları baz alınarak değerlendirme yapıldı. Buna göre;
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•

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu
düşünenlerin oranı %72,3’tür. İl Müdürlüğümüzün değişen koşullara uyum sağladığını
düşünenlerin oranı %74,4 kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurum olduğunu düşünenlerin
oranı ise %84,1’dir.

•

Katılımcıların %79,7’si Müdürlüğün diğer kişi ve kurumlarla iletişim kurmada başarılı
bulurken, %85,7’si görüşlerini rahatlıkla ifade edebildiklerini belirtmişlerdir.

•

Müdürlük ile ilgili soru ve sorunlar için ilgili birimlere kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz?
sorusuna %88,4’ü olumlu cevap verirken, aldığınız hizmetler beklentilerinizi karşılıyor
mu? sorusuna %78’i evet cevabını vermiştir.

•

İl Müdürlüğümüzün birimlerinin değerlendirilmesinde %83,1 ile en çok memnun olunan
Şube Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olurken %64,6
oranı ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü en alt seviyede kalmıştır.
Ancak genel olarak bütün birimlerden memnuniyet derecesinin yüksek olduğu
gözlemlenmiştir.

•

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan
ulaşıyorsunuz? sorusuna katılımcılar en fazla SMS (Cep Mesajı), toplantı ve ortak
çalışmalar yolu ile ve eğitimler aracılığı ile cevaplarını vermişlerdir. Buna karşılık
kurum yayınları, basın yolu ve web sitesi üzerinden seçenekleri daha az işaretlenen
seçenekler arasındadır.

•

İl Müdürlüğümüzün hizmetlerinden memnuniyet oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
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•

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün hizmetlerinden memnuniyet oranı
aşağıdaki grafikte verilmiştir.

•

Bazı kriterlere göre İl Müdürlüğümüzden memnuniyet oranları aşağıdaki grafikte
verilmiştir.
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•

Müdürlüğümüz yöneticilerinin ve çalışanlarının tutum ve davranışlarından memnuniyet
oranları aşağıdaki gibidir.

•

Müdürlüğümüzün başarılı ve zayıf yönleri sorulduğunda personel kalitesi, güvenilirlik
ve saygınlık, iş disiplini ve genel çalışma kurallarına uyum en başarılı yönlerimiz olarak
belirlenirken, işlemlerin yavaşlığı ve bürokratik zorluklar, teknolojik imkanların yetersizliği
ile tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri Müdürlüğümüzün zayıf ve geliştirilmesi gereken
yönleri olarak tespit edilmiştir.

•

İklimin ve toprak yapısının elverişliliği, yeterli yağış alan bir bölge olması, ürün çeşitliliği,
seracılık, çilek, fındık, kestane, balıkçılık patansiyeli, kırsal alan nüfus yoğunluğunun
fazla olması ve organik tarım potansiyeli Bartın tarımının güçlü yanları olarak
değerlendirilmiştir.

•

Buna karşılık, arazilerin dar, engebeli ve parçalı oluşuna bağlı olarak makineleşmenin
düşük düzeyde kalması, girdilerin ve maliyetlerin pahalılığı, göç sonucu genç tarımsal
nüfusun azalması, tarımsal pazarlamada yaşanan sorunlar zayıf yönler olarak
değerlendirilmiştir.

•

İklimin tarıma uygunluğu, ürün çeşitliliği, çiftçiye destek verilmesi, kırsal alandaki
nüfusun varlığı ve yatırım isteği, organik ve doğal ürünlere erişim kolaylığı, tarıma
yönelik atıl arazilerin çokluğu, hammaddeye yakınlık ve toprak yapısı ve dış pazara
açılma isteği fırsat olarak değerlendirilen konular arasındadır.

•

Göçler, genç nüfusun tarımla ilgilenmemesi, arazi parçalılığı ve çevre konusunda
bilinçsizlik, arge yetersizliği, hayvan varlığının azlığı, yaban domuzu ve ayı gibi yabani
hayvanların artan tehditleri, giderlerin artması, çiftçilerin girdi teminindeki yaşadığı
güçlükler ve geçim zorluğu sebebiyle tarımla uğraşan ailelerin farklı iş kollarına
yönelmesi, sel ve hava kirliliği, yol ve ulaşımın sıkıntılı olması sebebiyle pazarlama
faaliyetlerinin sekteye uğraması, tarım için tehdit unsurları olarak belirtilmiştir. Son
olarak;
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•

AB uyum çalışmaları hakkında Bakanlık düzeyinde yapılan çalışmaların, tarım
politikalarının, yerelde duyurulması ve bu konudaki önyargıların önüne geçecek
çalışmaların yapılması,

•

İlimizdeki market ve gıda toptancılarındaki fason üretim yapılarak piyasaya sürülen gıda
maddelerinin kalite yönünden incelenmesi,

•

İlimizde sınıra dikim alışkanlıkları nedeniyle yaşanan komşuluk hukukuna dayalı
anlaşmazlıklar nedeniyle çiftçilerin bu meselelerin çözümünde sarfettikleri zaman
ve mali kayıplarına dayalı memnuniyetsizliklerini gidermek amacıyla eğitim ve
bilgilendirmenin yapılması,

•

Tarımsal desteklemelerin ve çiftçi eğitim kurslarının ve demonstrasyonların arttırılması,

•

Arazi toplulaştırma çalışmalarının başlatılması,

•

Mera ıslah projelerine devam edilmesi, merkez ilçeye bağlı Kabagöz Köyü Potbaşı
Mevkiindeki mera parselinin ıslah projesine dahil edilmesi anket katılımcılarından gelen
talepler arasındadır.
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Bartın Tarım Strateji Belgesinin ilimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Sektörüne hayırlı olmasını dileriz.
Proje Ekibi
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