Genel Bütçe Projeleri
1-GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
GIDA DENETİM
1. İşletmelerin onay ve kayıt işlemleri
2. Gıda maddesi ve gıda ile temas eden madde, üretim, satış ve toplu tüketim yerleri sayısı
3. Gıda maddesi ve gıda ile temas eden madde, üretim satış ve toplu tüketim yerleri denetimi
4. Gıda denetimlerinin sektörlere göre dağılımı
5. Uygulanan yasal işlemler
6. Numune alımı
7. Denetim programları ve yürütülen projeler
YEM DENETİM
1. Yem işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri
2. Yem fabrikaları ve yem depolama ve satış yerleri
3. Uygulanan yasal işlemler
4. Denetim programları ve yürütülen projeler
GIDA ve YEM İTHALAT VE İHRACAT
ALO 174 GIDA İHBAR VE ŞİKÂYETLERİ
GIDA DENETİM HİZMETLERİ
Gıda işletmeleri denetimlerinde temel ilke; tüketime sunulan gıdaların halk sağlığı açısından güvenilir
olması, bu bağlamda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik
olarak her türlü tehlikeden ari olması ve insanların hayatlarını devam ettirebilmesi için yeterli, güvenli
ve besin değerleri uygun gıdalara ulaşabilmelerinin sağlanmasıdır.
Gıda güvenliği "Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği" sloganıyla ele alındığında temel prensip olarak
hayvan sağlığı, bitki sağlığı, hayvanların yemlerinin güvenliği, gıda ürünlerinin güvenliği, halk sağlığı ve
çevrenin korunması amacıyla yetkili otorite tarafından kontrol ve denetimlerin yürütülmesini
öngörmektedir.
Avrupa Birliği ile uyumu sağlamak amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak,13.12.2010 tarihinde
yürürlüğe girmesiyle, işyerlerinin kontrolleri Bakanlığımızın yetkisi ve sorumluluğu altına alınmıştır.
İlimiz ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yapılan denetimler yıllık denetim programı dahilinde; rutin
denetimler, risk esasına dayalı ürün gruplarında izleme denetimleri, şikayet, inceleme ve izleme
amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir.
İşletmelerin Onay ve Kayıt İşlemleri
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı
Resmi gazetede yayımlanarak ve 13.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, 5179 sayılı "Gıdaların
Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 30. maddesi gereği onaya tabi
işletmeler ve kayda tabi işletmelerin faaliyete geçmeden önce işletme kayıtlarını yaptırma ve 5179
sayılı kanun kapsamında daha önce verilmiş olan belgelerini yenileme zorunluluğu bulunmaktadır.
2012 yılında İlimizde faaliyet gösteren işletmelerin kayıt ve onay işlemleri başvurular dikkate alınarak
verilen işletme onay ve kayıt belgeleri ile yapılan denetim ve kontrol sonuçları Gıda Güvenliği Bilgi
Sistemine kaydedilmektedir.
2-HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ
Ülke ekonomisinde büyük öneme sahip hayvancılığımızı korumak ve tüketiciye iyi kalitede hayvansal
ürünler sunabilmek amacıyla hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele temel amacımızdır. İnsan
sağlığı, ancak güvenilir gıdaya ulaşılabildiği oranda güvence altına alınabilmektedir. Hayvan sağlığı,
gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasında, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele temel
oluşturmaktadır. Bu çerçevede teşkilatımıza, veteriner hekimlere ve veteriner sağlık teknisyenlerine
ve hayvancılıkla uğraşan tüm kesimlere çok önemli sorumluluklar düşmektedir.

Hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelikler yayımlanmıştır. Yayımlanan bu
yönetmelikler hayvan hastalıkları ile mücadele ve gıda güvenliği yöntemlerini belirlemektedir.
Bakanlığımızca belirlenen 2013 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde
ilimizde de çalışmalar başlatılmıştır. Teşkilatımızın ulusal düzeyde büyük özverilerle yürüttüğü hayvan
hastalıkları ile mücadele çalışmalarına rağmen bir kısım salgın hayvan hastalıkları ülkemizde halen
mevcuttur. Mevcut hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonunda, aşılama çalışmalarının yanında
hayvan hareketlerinin de kontrol altına alınması büyük öneme sahiptir.
Gelecek yıllarda ülke ekonomisinin lokomotifi haline gelmesi beklenen hayvancılığımızın ihracat
alanında dışarıya, özellikle AB ülkelerine açılması zorunluluktur. Son yıllarda az da olsa AB ülkelerine
hayvansal ürün ihracatı gerçekleştirilmektedir.
Ülkemiz ekonomisine ve ticaretine yapacağı büyük katkılar düşünüldüğünde, hayvan hastalık ve
zararlıları ile mücadelenin ve koruyucu hizmetlerin her aşamasında çalışmaların daha titiz ve verimli
yürütülmesi zorunluluktur.
Çok büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz hayvancılığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması,
halk sağlığının güvence altına alınmasında, Bakanlığımız ve teşkilatlarının öz verili çalışmalarına
rağmen sorunlar bulunmaktadır. Bu hususta kolluk kuvvetlerine, İl Özel İdaresine, belediyelere,
hayvancılıkla uğraşan sivil toplum kuruluşlarına ve hayvancılıkla ilgili tüm şirket ve kişilere önemli
görevler düşmektedir.
Tarım sigortası olan hayvancılığımızın dünya piyasasında söz sahibi olabilmesi için bakanlığımızın
koordinasyonunda hep birlikte el ele verelim.
3-BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONTROLÜ PRJOESİ, BİTKİ KORUMA HİZMETLERİ
Bu proje ve hizmetler ile; İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit
etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken
uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı
modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını
sağlamak, Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrolünün yapılması,
Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli
kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin
vermek, denetimlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.
4-BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ
Proje ile; Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda ve kalitede ürünün istenilen yer ve zamanda
pazara sunulabilmesi, diğer ülkelerle rekabette üstünlüğün sağlanarak dış satımın artırılması, ayrıca
bu sektörde hizmet verenlerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilerek refah düzeylerinin
yükseltilmesi, doğal koşullara bağımlılığın azaltılması yanında doğal kaynakların korunması, üretim
faktörlerinin etkin kullanılmasını sağlayarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen tekniklerin
kullanılması, dolayısıyla üretimin artırılması ve kalitenin yükseltilmesi, birim alandan alınan verimin
artırılması, üretim alanlarının ve girdilerin rasyonel kullanımının sağlanması, mekanizasyonun
geliştirilmesi, tarımsal sanayiinin ihtiyacı olan hammaddenin üretilmesi, dolayısıyla pazara hareketlilik
kazandırılarak üretici gelirinin ve kırsal alandaki istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
5-ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PROJESİ (ÇATAK)
Çatak programında, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği,
erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması
amaçlanmaktadır.
6-ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ
Bakanlığımız; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden; bitki, hayvan ve insan sağlığını azami
derecede koruyarak, organik ürünlerin üretimini artırıp, tüm gelir gruplarının tüketebileceği kaliteli
organik tarımsal üretimi ve gıdayı sağlamak için organik tarımın yaygınlaştırılması ve üretilen
ürünlerin kontrolünü amaç edinmiştir.
7-HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ
Hastalıktan ari optimum büyüklükte işletmelerin sayılarının arttırılması,

Onaylı süt işletmelerinin sayılarının artırılması,
Özelikle brucella ve tüberküloz hastalıkları ile etkin mücadele etmek ve ilimizi bu iki hastalıktan ari
hale getirmek,
Fiziki altyapı olarak ahırların modernizasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
Hayvancılık işletmelerinde toplu sağım sistemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Süt ve et entegre tesislerinin kurulması ve ilimizin et ve sütte üs haline getirilmesi,
Gübreliklerin çevre ile uyumlu hale getirilerek, katı ve sıvı gübrelerin toprakla buluşmasının
sağlanması,
Tüm işletmelerde güvenilir ve güncel kayıt sisteminin tutulması, sigorta bilincinin oluşturulması için
çaba sarf etmek,
8-TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DETEKLENMESİ PROJESİ
Tarımsal danışmanlık uygulamalarını yapmak, yaptırmak, gelişmesini sağlamak, tarımsal yayım ve
danışmanlık sistemi içerişinde görev alacak kişi ve kuruluşların sertifikalandırılması, yetkilendirilmesi,
belgelendirilmesi, kontrol edilmesi iş ve işlemlerini yapmak,
Bakanlıkça belirlenen tarım politikaları doğrultusunda, tarımsal yayım stratejileri ve politikalarını
geliştirmek, yayım programları hazırlamak, hazırlatmak, geliştirmek, uygulamalara teknik destek
vermek, izlemek ve değerlendirmek,
Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması
için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapmak,
Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi amacıyla gereken çalışmaların yapılmasını sağlamak,
Kırsal alanda el sanatları ve benzeri konularda istihdamı ve ekonomik çeşitliliği geliştirici eğitim ve
öğretim, tanıtım çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
El sanatları ile ilgili faaliyetlerde bulunan diğer kamu ve özel sektör Kuruluşlarıyla koordinasyonu
sağlamak,
Fuar ve sergilere katılmak,
Kırsal alanda yasayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak ve buna yönelik konulardaki
eğitim çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal
çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek,
Ev ekonomisi konularında eğitim çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve
değerlendirmek,
Çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarına ait projeler geliştirmek, bunlarla ilgili istatistiki veriler toplamak,
Yayım personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, programlamak, uygulamak ve
uygulatmak.
İl Müdürlüğünün görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanları hazırlamak,
hazırlatmak, basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak,
İl Müdürlüğünün personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
Tarım ve Hayvancılık alanındaki yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması, yeni tarım teknolojilerinin tanıtım
ve kullanılmasının öğretilmesi, her türlü tarımsal yayınların hazırlanarak çiftçilere ulaştırılması
çiftçilerin yaşam standardının yükseltilmesi ve gelirinin artırılması için birim alandan daha fazla verim
almalarını sağlayarak bilgilerinin artırılması konularındaki her türlü faaliyetlerde bulunmak
9-KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Sucul ekosistemlerdeki doğal hayatın korunması ile sucul biyo çeşitliliğinin devamlığının sağlamak.
Su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik hususlar göz önüne alınarak
akarsularda, göllerde ve denizlerde su ürünleri kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve
sürdürülebilirliğini sağlamak.
10-ARAZİ DAĞITIM PROJESİ
Kanun Maddesi: 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair Tarım Reformu kanunun
8.maddesine göre arazi dağıtımı ve 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair Tarım
Reformu kanunun uygulama yönetmeliğinin ilgili maddeleri.
Amaç: Yeterli toprağı bulunmayan ve topraksız çiftçilerin zirai aile işletmeleri kurabilmeleri için
Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmalarını, desteklenmelerini, eğitilmelerini
sağlamaktır.

Dağıtımda Hak Sahipliğinde Aranan Şartlar:
Dağıtıma konu olan toprak, toprağı kendisinin işleyeceğini ve çiftçilik yapacağını taahhüt eden ve
aşağıdaki şartlarını taşıyan kişilere verilmektedir. Dağıtımdan faydalanacak çiftçi ailelerinin
belirlenmesinde bir takım şartlar aranmaktadır. Bunlar;
T.C. Vatandaşı olmak,
Mümeyyiz olmak,
Aile reisi olmak,
Toprak dağıtılacak yerde ikamet ediyor olmak,
Bedeni noksanlığı bulunanlar ile 65 yaş üzerinde olanların, çiftçilik yapmaya mani halinin
bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
Uygulama alanı ilan edilmeden önce devletçe verilen arazi ile uygulama alanı ilan edildikten sonra
sahibi olduğu araziyi satmak, hibe etmek vb. herhangi bir sebeple elden çıkarmamış olmak,
Kendisi, eşi ve reşit olmayan çocuklarının toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak normunun altında
olmak,
Devlete karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Geçimini çiftçilik yaparak sağlamak ve tarımda sigortalılık dışında devlete ait bir sosyal güvenlik
kuruluşunun mensubu olmamak.
11-KOP İLLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA (AT) VE (TİGH ) PROJESİ
Kanun Maddesi:3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair Tarım Reformu kanunun 6.
Maddesine göre arazi dağıtımı ve 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair Tarım
Reformu kanunun uygulama yönetmeliğinin ilgili maddeleri.
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde
parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama
hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden
düzenlenmesi işlemine "arazi toplulaştırması" denilmektedir.
Arazi Toplulaştırmasının Amacı
Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine
göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını sağlamak, üretim
faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini
artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.
Çiftçiler Açısından Faydaları
·
Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir:
·
Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir:
·
Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır:
·
Her tarla yola kavuşturulmaktadır:
·
Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir:
·
Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır:
·
Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır:
·
Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır:
·
Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir:
·
Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmaktadır:
·
Tarım için en ideal parsel ebatları oluşturulmaktadır:
·
Kadastro yenilenmiş olmaktadır:
·
Köy yerleşim yerleri iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.
Kamu Yatırımları Açısından Faydaları
Bir ülkenin kalkınmasında karayolları, otoyollar, demiryolları, çok amaçlı barajlar (içme-kullanma,
sulama, taşkın, enerji), sulama ve drenaj kanalları, hava alanları, maden sahaları, entegre sanayi
bölgeleri, Okul ve güvenlik inşa alanları gibi kamu yatırımları büyük önem taşımaktadır.
Sosyal Faydalar
Hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynaklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte, yargı yükü
azaltılmaktadır.
12-KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve
sosyal standartların geliştirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler
tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını
sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim
maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmektir.
13-HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
Bu protokol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında, yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve
sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, istihdamı artırmak,
tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için
ortak projeler uygulamak amacıyla düzenlenmiştir.
14-NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PROJESİ
Türkiye'de Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi, tarımsal kaynakların Türkiye'nin su ve toprak
kaynaklarında neden olduğu kirliliğin kontrol edilmesi yoluyla su kaynakları, toprak ve atmosfer
üzerindeki bitki maddesi girdi etkisinin azaltılmak. Spesifik hedefi, AB Nitrat Direktifinin Uygulanması
için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (GTHB) altyapısının desteklenmesi yoluyla yüzey ve yer
altı su kaynaklarında ve toprakta, tarımsal kaynakların neden olduğu bitki besin maddesi kirliliğinin
azaltılmasını sağlamaktır.

