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                                                                                                                                                         ÖNSÖZ 

Tarım sektörü ekonomik, sosyal, politik ve teknik 
yönleriyle diğer sektörlerden farklı özellikleri olan ve vazgeçilmez 
öneme sahip bir sektördür. Tarım ürünlerinin temel ihtiyaç 
maddeleri oluşu, bu ürünlere stratejik bir önem kazandırmıştır. 
Bütün ülkeler tarımsal ürünlerde; kendi kendine yeterli olma 
çabası içerisinde olup tarım politikalarını bu hedef doğrultusunda 
yönlendirmektedir. Bizde bu doğrultuda Ülkemizin Tarım 
konusunda söz sahibi bir konuma gelmesi ve küreselleşen 
Dünya’da AB kriterlerine ulaşmak adına gerekli çalışmaları yaparak 
Stratejik Planımızı Oluşturmuş bulunmaktayız.  

Bu doğrultuda Misyonumuz çerçevesinde, Tarım 
Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu Tarımsal Politikalar çerçevesinde planlanan projeleri hayata geçirerek, ilimizde 
tarımının gelişimine katkıda bulunacak bölgesel projeler uygulayarak, bu projeler ile Tarım sektöründe üretim 
teknolojilerini yenileyerek, modern araç ve gereçlerin kullanılabileceği bir yapı değişikliği sağlayarak verimliliği ve 
kaliteyi arttırmak, bu konularda araştırma ve eğitim faaliyetlerine önem vermek, tarımsal üretimi kayıt altına 
almak, bunun yanında Bitki ve Hayvan sağlığını koruma çalışmalarında çevreye duyarlı, insan sağlığına en az etki 
yapacak mücadele çalışmalarını yürütmek, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine yönelik denetim ve eğitim 
çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek, Bakanlığımızın Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli 
doğrultusunda, Tarımsal üretimin yapısını uzun dönemde hızlı ve dengeli geliştirmeyi mümkün kılacak 
düzenlemeler yaparak, Tarımsal destekleme politikalarını yürütmek olacaktır.  

Büyük bir emek ve özveri sonucunda hazırlanan ve bir çağdaş dönüşüm projesi olan bu stratejik planın 
uygulamaya konulmasıyla Kurumumuzda ve şubelerimizde yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni dönemde 
bütün faaliyetler hedeflere, kurallara ve yazılı talimatlara göre düzenleneceğinden kurumumuzda, dolayısıyla 
bütün şubelerimizde de verimlilik performansı artacaktır. Belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği her 
yıl izlenerek değerlendirilecek, sapmalar göz önüne alınarak, gerekirse yeni hedefler belirlenecektir. Bu nedenle 
sürdürülebilir ve geliştirilebilir stratejik plan çalışmalarına bütün çalışanlarımızın aktif olarak katılması, planın 
başarısı için kaçınılmazdır. Sadece Kurumumuz mensuplarının değil, toplumun bütün kesimlerinin Kurumumuzun 
geleceği ile ilgili düşüncelerini, beklentilerini ve hayallerini bizlerle paylaşmaları bizleri mutlu edecektir.   

Konya Tarım İl Müdürlüğü, siz paydaşlarımız ile birlikte bu hedefleri realize ederek, Konya’mızın tarım 
alanında cazibe merkezi olması sağlanarak, ekonomik yönden Şehrimizi daha da geliştirecek, insanların refahını 
eğitim ve kültür düzeyini yükseltecek, gelecek kuşaklara daha temiz ve sürdürülebilir, imkânların bırakılmasına 
yardımcı olacaktır. Stratejik planımızın Konya’mıza, paydaşlarımıza ve tüm hemşerilerimize yararlı olmasını 
temenni eder, eksiklerimizin hatırlatılması dileğiyle, bu planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz. 

İbrahim DOSTER 

Konya Tarım İl Müdürü 
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1. GİRİŞ: 

Konya İl Tarım Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
çerçevesinde “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  

Yönetmelik” esaslarına uygun olarak stratejik planını hazırlamıştır. 

Büyük bir emek ve özveri sonucunda hazırlanan ve bir çağdaş dönüşüm projesi olan bu 
stratej ik  planın  uygulamaya konulmasıyla  kurumumuzun tüm birimlerinde yeni bir 
dönem başlamaktadır. Bu yeni dönemde bütün faaliyetler hedeflere, kurallara ve yazılı 
talimatlara göre düzenleneceğinden kurumumuzda, dolayısıyla bütün birimlerimizde de 
verimlilik performansı artacaktır. Belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği her yıl 
izlenerek değerlendirilecek, sapmalar göz önüne alınarak, gerekirse yeni hedefler 
belirlenecektir. Bu nedenle sürdürülebilir ve geliştirilebilir stratejik plan çalışmalarına bütün 
çalışanlarımızın aktif olarak katılması, planın başarısı için kaçınılmazdır. Sadece Kurumumuz 
mensuplarının değil, toplumun bütün kesimlerinin Kurumumuzun geleceği  ile ilgili 
düşüncelerini,  beklentilerini ve hayallerini bizlerle paylaşmaları bizleri mutlu edecektir. 

1.1. DÖKÜMANIN AMACI  

Kurumumuzun stratejilerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturarak amaçlarımızı 
tanımlamak, açıklama ve birimlerimizin içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden 
kaynaklanan fırsat ve tehditlerini dikkate alarak,  değişimleri izleyerek geleceği öngörme 
yeteneğimizi geliştirmek temel amacımızdır. 

Bunun yanında çalışanlarımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bağlılıklarımızı  
ve hizmet alanlarına  karşı  sorumluluklarımızı  güçlendirmek ,  kurum çalışanlarının  
katılımcılığını ve yaratıcılığına ön plana çıkararak, kurumumuzda her alanda iyi bir performans 
ortaya koymak,  diğer vazgeçilmez hedeflerimiz olacaktır. 

 

1.2. DÖKÜMANIN KAPSAMI: 

Kurumumuzun amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak yapılacak yönetimsel kararların 
uygulanmasına ilişkin birimlerimizin üzerine düşen her türlü hizmetin sistemli ve planlı işleyişidir. 
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1.3. TANIMLAR VE KAVRAMLAR: 

Birimlerin Hedefleri:   Kurumumuzun ulaşmak istenilen hedefleri gösteren temel amaçlar. 

Kalite Geliştirme:  Kurum içinde çalışan personellerin performans seviyesini ve 
hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlayabilmek. 

Birim Hedefleri: Birimlerimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için 
belirlemiş oldukları ölçülebilir nitelikteki faaliyet ve projelerdir. 

Öz değerlendirme: Performans seviyelerinin,  İdari hizmetlerin kalitesinin ve kurumsal 
kalite geliştirme çalışmalarının, değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli 
olarak değerlendirilmesidir. 

Performans:  Belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilme derecesidir. 

Performans Gösterisi: Hedeflere ne oranda ulaşacağını  gösteren  ölçülebi l ir  
nitelikteki unsurlardır. 

Strateji: Birimlerimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini 
belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. 

Stratejik Hedefler:  Misyonumuz doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan 
amaçlardır. 

Stratejik Planlama: İç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli 
yönleri,   önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan 
stratejilerini oluşturması,   bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans 
gösterilerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. 

Ölçme:  Belirlenmiş olan faaliyet ve projelerin ne oranda gerçekleştirildiğinin 
sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. 

SWOT Analizi: Güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya 
çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 1.4 YÖNETİCİ ÖZETİ: 

Bu dokümanda, Kurumumuz bünyesinde bir personel değerlendirme ve kalite 
geliştirme sisteminin oluşturulması, iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme 
eylem planları ile yönetim fonksiyonlarının sürekli iyileştirilmesi çalışmalarına temel teşkil 
eden stratejik planlamaya dayalı süreç sistematik bir biçimde analiz edilmiştir. Geliştirilen bu 
süreçler ile çalışanlarımızın sürekli olarak kendilerini  değerlendirmeleri  ve bu  

değerlendirmelerin  ış ığında  kurumsal temelleri  ve stratejileri doğrultusunda, eğitim, 
öğretim ve araştırma faaliyetleri  ile idari  hizmetlerinin  kalite  düzeylerini  iyileştirmeleri  
temel  hedef alınmıştır. 

Çalışanlarımızın başarılı olması, belirlenen süreçlerin en etkin şekilde yürürlüğe 
konulması ile mümkündür. Stratejik Planlama Ekibinin bu süreçleri çok iyi anlaması  ve bu 
süreçlerin uygulamalarını koordine etmesi, değerlendirme çalışmalarında yer alacak ekiplerin 
uygulanacak olan süreçler ile ilgili olarak eğitilmeleri ve bu süreçler kapsamında yapılacak 
tüm  çalışmaların mümkün olduğunca kurumun tamamını yansıtacak şekilde bir takım 
çalışması ile gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir. 

Bağlı bulunduğumuz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çalışmalara azami desteği vermesi, 
bu kapsamda yürütülecek çalışmaların hayata geçirilmesi, etkin bir şekilde sürdürülebilmesi 
ve başarının elde edilmesinde  en  önemli  etken olacaktır. 

Bu saydığımız nedenler ışığında, Kurumumuz nezdinde çalışan personelimizin 
kurumumuzun hizmet ve kaynaklarından ne  ölçüde yararlanabildiği,  birimlerimizin  sunduğu  
hizmetlerin  kalitesinin  tespiti ile  alt üst ilişkileri sistematik bir biçimde incelenmiş olup, 
önümüzdeki 5 yıllık bir süreç içinde stratejik planlamaya dayalı olarak olabilecek 
aksaklıklarımız en iyi şekilde tespit edilip, bunların çözümlenmesi hedef alınmıştır. 

Stratejik Planlama Ekibi                                                                                                                   

                                         İbrahim DOSTER                                          

Erkan KAHRAMAN                                                İ. Bülent ALPASLAN                                     

Durmuş AVCI                                                         Adnan YAMAN                                      

Zafer AKKUŞ                                                           Semih KİRACI                                                      

 M. Cumhur EROĞLU                                             Öznur SAKA        

 Hanifi KEÇECİ                                                         İbrahim KARAGEDİK                                         
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2. YÖNTEM 

Konya İl Tarım Müdürlüğü Stratejik Planı kurumun 2010-20014 yılları arasında yapacağı 
faaliyetlerin geleceğe yönelik planlarının stratejik yönetim ilkeleri bağlamında nasıl 
gerçekleşeceğine dair bir yol haritası önermektedir.    

Stratejik plan genel içeriği belirlemek amacıyla stratejik planlama kavramıyla 
başlamaktadır. Buradaki amaç planlama anlayışının günümüz şartlarında değişen anlamını 
ortaya koyabilmektir. Stratejik Planın tamamı strateji tanımının açılımı olacaktır. 

Planlama sürecinde ikinci aşama stratejik planlama kavramının içeriğine uygun olarak 
durum analizi yapmaktır. Mevcut durumun analizi kurum içi ve kurum dışı koşullar göz önüne 
alınarak tanımlanır. Fiili durum bu günü oluşturan koşulları içerdiği için tarihsel arka plana 
dayanır. Kurum kendi kimliğini oluştururken hizmetlerini sunarken dayandığı yasal mevzuat 
analiz edilir. Kurum hizmetlerini yerine getirirken hangi kurumlarla işbirliği geliştirdiği 
sorgulanarak kurumun koordinasyon kapasitesi anlaşılmaya çalışılır. Kurum içi performans 
(İnsan kaynakları, Teknoloji mali durum) çevre ile mukayese edilerek neredeyiz? sorusuna 
yanıt verilmeye çalışılır. Geçmişin ve kurum dışı koşulların biçimlendirdiği bu günün  analizi 
geleceğin ipuçlarını verecektir 

Stratejik Planlama sürecinin üçüncü aşaması dışsal tehditlerin bilindiği içsel zayıflıkların 
telafi edilmesi gerektiği kararının verilmesiyle geniş kapsamlı, anlaşılır, iletişim yeteneği güçlü 
misyon  tarifiyle başlar. Belirlenen amaç doğrultusunda varılması düşünülen vizyona hangi 
değerlerle ulaşılacağı saptanarak kurumsal kimlik inşa edilir. Kurum misyon ve vizyonu doğru 
tanımlanmış kurumsal kimliğiyle  amaçlarını belirler, somut olarak belirlenmiş ölçülebilir 
hedeflere uygun stratejileri  netleştirerek  olmayı arzuladığı hedefi planlamış  olur. 

Stratejik Planlama Sürecinin dördüncü aşaması planın uygulanabilirliğinin 
maliyetlendirildiği aşamadır.  Bu aşama kurum için dönüm noktasıdır. Misyon, Vizyon, amaçlar, 
hedefler kaynaklarla desteklendiği ölçüde planın ayakları yere basacaktır. Bu açıdan 
maliyetlendirme aşamasının hedeflerle uyumlu bir rasyonellik içermesi önemlidir.  

 
Stratejik planlamanın son aşaması stratejik planlamanın başarısının ölçülüp 

değerlendirilmesidir. “Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri 
sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve 
ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.” Planın uygulandığı dönemde aksaklıkların olmaması için izleme 
süreci değerlendirmek zorunludur. “İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve 
buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme 
sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Kurum bu sayede öğrenen ve 
öğrendikleriyle kendini yenileyen organizasyon kimliği kazanacaktır. 
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2.1. Stratejik Planın Dayanakları 
  
Kamu kurumları yasal sürecin ertesinde stratejik plan yapma yükümlülüğü 

üstlenmişlerdir.  Bu yasal süreç 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren  5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlamıştır. Ancak “stratejik planlamaya ilişkin hükümler 
01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan,“kamu idarelerinin 
orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 
ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” 
olarak tanımlanmıştır Kanunda, kamu idarelerine 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 uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.  

 
24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 
Mayıs 2006 tarihli  “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” referans metinler olarak kabul edilebilir. 

 
2.2. Kavramsal Çerçeve 
 
Konya İl Tarım Müdürlüğü stratejik Planının çerçevesini strateji ve stratejik Planlama 

kavramları oluşturmaktadır. Strateji kavramı köken olarak antik çağa aittir. Stratejinin ekonomi 
alanında yönetim ve planlamayla ilişkilendirilmesi modern çağa özgü bir durumdur. Modern 
çağ strateji ile ekonomik hayat arasında ilişki kurarken kavramın içeriği dönüşüme uğramıştır. 
Dolayısıyla Bu çalışma boyunca stratejinin modern kullanımı üzerinde durulacaktır. Modern 
kullanım strateji kavramının kullanım alanlarını genişletmiştir. Ekonomi alanında stratejiler 
21.Yüzyıl koşullarında yönetişim mantığı çerçevesinde oluşmaktadır. 

 

2.2.1. Strateji 
 
Kavramları tanımlarken bazı kavramları esnek tanımlamak gerekiyor. Bu durum bazı 

kavramların yapısıyla ilgilidir. Çünkü zaman ve mekan unsurları bazı kavramların içeriğini 
değişime uğratarak zenginleştirebiliyor. Strateji kavramı da böyle bir kavramdır. Bu güne kadar 
tam olarak tanımı yapılamamıştır. Latince “stratum” kökeninden gelen kavramın soy ağacı 
stratejinin yol, yön,   yönlendirme gibi anlamlarına işaret etmektedir. Bu anlamlardan 
stratejinin belirlenmiş hedefin başarılması için  izlenecek yol ve yöntem gibi bir tanımı 
yapılabilir Strateji ekonominin dışında farklı bir alandan doğmuştur. Zamanla beşeri olan bütün 
alanlara nüfuz etmiştir.  



 

9 
 

 Stratejiye köken anlamını veren savaş sanatıdır. Savaşlar karşı tarafın askeri kapasitesi 
konusunda belirsizliğe dayanır. Belirsizlikler aynı zamanda risk içerir.  Strateji bu belirsizliği 
azaltarak riskleri fırsata dönüştürme yeteneğidir. Strateji kavramının yaygınlaştırılmasının önde 
gelen teorisyenlerinden C.V. Clausewitz’e göre “Strateji savaşın amacına ulaşmak için 
muharebenin kullanılmasıdır; o halde strateji, savaş harekatının tümü için amaca uygun bir 
hedef saptamak zorundadır. Bu, stratejinin savaş planını yapması ve hedef götürecek bir dizi 
harekâtı bu hedefe bağlaması demektir; yani strateji münferit seferlerin planlarını yapar ve bu 
seferlerde ki münferit muharebeleri düzenler. Çoğu kez bu iş, hepsi doğru çıkmayan 
varsayımlara, bir bölümü ise ayrıntılı olarak alınmasına imkan olmayan kararlara göre yapıldığı 
için strateji, ayrıntıları yerinde düzenlemek ve daima gerekli olacak değişiklikleri yapmak için 
orduyla birlikte sahraya inmek zorundadır” Clausewitz’e göre harp planını oluşturmak, 
harekatların öngörülen akış planlarını tasarlamak stratejinin özüdür.  

 
Strateji kavramı savaş gibi insani olmayan, kaotik  başarıya ulaşmak için her türlü aracın 

meşru  görüldüğü pragmatik bir alandan daha centilmence sürdürülmesi gereken ekonomi 
alanına taşınırken  daha farklı bir anlam kazanmıştır. Ekonomik rekabet  bazen savaş 
metaforuyla anlatılmış olsa da günümüz hiyerarşik dünya ekonomisi içinde rekabet büyük 
ölçüde hukukla düzenlenmektedir.  

   
20. Yüzyıl’ın başından başlayan 21.Yüzyılda da devam edecek olan küreselleşme 

olgusunun anahtar kavramlarından biri Stratejidir. Bu günün şartlarında strateji geleceği 
riskleri ve fırsatları ile birlikte öngörebilmektir. Strateji bir kurumun geçmişi ve bu günü 
arasında kurduğu tutarlı bir bağla geleceği inşa edebilmesidir. Yerel birikim ve dinamikleri 
dışlamayan yerelden etik kodlarını oluşturarak küresel sisteme entegre olmaya yönelen 
stratejiler yaşadığımız yüzyıla yön verecektir. Yaşadığımız yüzyılda kurumlar müteşebbisler ya 
küresel  stratejiler oluşturarak geleceğin ihtiyaçlarını  tanımlayarak büyümek veya yok olmak 
tercihiyle karşıya karşıyadırlar.  
 

Küresel rekabet ara tercihlere izin vermemektedir.  Yaşadığımız yüz yıl aynı zamanda 
stratejinin doğasında var olan amaçları yanlış tanımlayan, çevresel dinamiklerden ders 
almayan, uzun dönemli projeksiyon yapamayarak tarih olmuş kurumsal yapılar ve markalar 
mezarlığıdır. Strateji dinamik bir süreçtir. Zirvede kalabilmek bu dinamizmin gücünü 
keşfetmekle mümkündür. 
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2.2.2. Stratejik Planlama 
 

Stratejiler planlama sürecine yön vererek pratik anlam kazanırlar. Stratejik Planlama 
süreçleri piyasa ekonomisiyle uyumlu, değişimi dinamik bir süreç olarak algılayan kurumların 
çevreyi dikkate alarak  bünyelerini yeniden  yapılandırılmalarını teşvik eder,  rekabete hazırlar. 
Bu açıdan “ Stratejik planlama; kurum ve kuruluşların mevcut durum, misyon ve kuruluş 
ilkelerinden hareketle geleceğe yönelik bir vizyon oluşturup bu vizyona uygun hedefler 
saptamaları ve çeşitli göstergeler saptayarak, başarıyı izleme ve değerlendirmelerini ifade eden 
katılımcı, hesap verme sorumluluğuna temel teşkil eden ve esnek bir planlama anlayışıdır”  

 
Stratejik planlama küresel ekonomi koşullarında hızlı değişimler karşısında kurum ve 

kuruluşların yapılarını güçlendirmektedir. Değişimin hızı kurum ve kuruluşların çevreye uyum 
sorunlarına neden olmaktadır. Stratejik planlama çevre ile kurumu uyumlu hale getirerek 
değişimi yönetir. Stratejik Planlama bizzat değişimin sonuçlarına müdahale eder. Stratejik 
planlama değişim anlarında hedef ve stratejilerde revizyonlara yönelecek esnekliğe sahiptir. 
Stratejik plan   bu açıdan  bir ürün değil bir süreçtir. Süreç olarak stratejik planlama belge 
olarak stratejik plandan daha önemlidir. Eyleme/uygulamaya dönüşen stratejik plan ancak 
süreci kontrol edebilir, süreci kontrol ettiği ölçüde geleceğe bu günden müdahale edebilir.  

 
Stratejik planlama süreci çok katılımlı yönetişim odaklı bir süreçte oluşur. Bu sayede 

kurum çalışanlarının yenilikçi bakış açılarından yararlanma imkânı oluşur. Kurumun için olması 
istenen geleceğin üyelerle/çalışanlarla paylaşılması kurumsal aidiyeti dolayısıyla güçlendirerek 
paydaşlarıyla uyumlu proaktif karar alabilen bir  yapının oluşmasına zemin oluşturur. 

 
Stratejik plan bir şablonun uyarlanmasından çok  genel çerçevesi belirlenmiş 

standartlar bütününü kurumların özgül koşullarına uyarlanmasıdır.  Stratejik planlama her 
kurum ve kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilir. Sonuçlara odaklanması, 
sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve 
denetlenmesine imkan verdiği  için kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlar. Ancak stratejik 
plan bir bütçe değildir. “Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla 
beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, 
bütçeyi yönlendirmesi gerekir.” 

 
“Stratejik planlama süreci herhangi bir kurum veya kuruluşun “Neredeyiz”, “Nereye 

Gitmek İstiyoruz”, “Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz”, “Başarımız Nasıl Takip Eder ve 
Değerlendiririz” sorularının sistematik olarak yanıtlanmasını içerir. 

 
 “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı 

bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. 
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“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir 
biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, 
gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için 
çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar 
ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen 
hedefler ortaya konularak verilir. 

 
Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan 

stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. 
 
Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması 

anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel 
değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın 
değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden 
değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu 
cevaplandırır.” 

 
Planlama süreci bir standart bir düzen içinde ilerlemesi gereken bir süreç olmakla 

beraber, plandan alınacak azami yarar bu sürecin içeriğinin boyut zenginliğiyle 
oluşturulmasıyla mümkündür. 
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3. DURUM ANALİZİ 
 

Stratejik Planlama durum analiziyle başlar. Durum analizi planlama sürecinin diğer 
aşamaları için temel oluşturur. Stratejik planlanın iç tutarlılığı temelin sağlamlığına bağlıdır. 
Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler bağlamında gelecek perspektifi 
oluşturabilmesi için kontrol edebildiği iç yapısı (fiziksel ve nakdi personel kaynaklar, teknolojik 
altyapı) ile kontrolü dışında ki (yerel ve küresel rakipler, rekabet koşulları ekonomik yapı) 
gelişmeleri değerlendirilir. 

“Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve 
sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun,  sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile 
kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilir. Kuruluş tarafından 
sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet 
kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususlar değerlendirilir. Kuruluşun faaliyet 
gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel eğilimler tartışılır.” 

 
 
3.1. KONYA İLİNE GENEL BAKIŞ 
 
3.1.1 Konya Tarihine Genel Bakış 
 
KONYA, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açıdan önemli medeniyetlere 

sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği 
İslam büyükleri ile gönülleri fetheden, tarihi ipek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak 
adeta bir müze şehir kimliğine sahip olan istisna bir şehirdir. Türk târihinin en eski ve kıymetli 
eserlerini sînesinde barındıran Konya, ayrıca bir gönül diyârıdır.  

 
Konya’nın eski çağlardan, günümüze değin çok fazla değişime uğramayan ismi vardır. 

Söylentiye göre; eski çağlarda kente zarar veren bir canavarı öldüren kişiye şükran ifadesi 
olarak bir anıt yapılmış, bunun üzerine de bu olayı anlatan bir resim çizilmiştir. Bu anıta da 
İkonion ismi verilmiştir. Zamanla İkonion adı, İcconium’a dönüşmüştür. 

 
Roma döneminde İmparatorların adlarıyla değişmiş, Claudiconium, Colonia Selie, 

Augusta İconium gibi isimlere dönüşmüştür. Bizans kaynaklarında Tokonion olarak geçen 
Konya’ya Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia isimleri 
yakıştırılmıştır. Arapların Kuniya dedikleri bu isim, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de 
değişmemiş, günümüze kadar gelmiştir.  
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Konya’nın ilk yerleşimi Neolitik Çağa (MÖ.8000-5500) kadar inmektedir. Bunu Kalkolitik 
Çağ (MÖ.5500-3500), İlk Tunç Çağı (MÖ.3500-2000) yerleşimleri izlemiştir. 

 
 Ayrıca Karahöyük ve Ereğli’de yapılan araştırmalar Hitit döneminde de yörede yerleşim 

olduğunu göstermiştir. Neolitik Çağa ait yerleşimlerin Canhasan, Çatalhöyük ve Erbaa’da; 
Kalkolitik Çağa ait yerleşimlerin Canhasan, Çatalhöyük; İlk Tunç Çağına ait yerleşimlerin 
Alaeddin Tepesi ve Karahöyük’te olduğu yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan Konya 
Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinin bulunduğu bir ildir.  

 
Konya’nın Çumra İlçesi’nin 10 km. doğusunda yer alan Çatalhöyük’te yapılan kazılarda 

13 yapı katı ortaya çıkarılmıştır. Buradaki en erken yerleşim katı M.Ö. 5500 yıllarına 
tarihlendirilmektedir. Burada ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntularla 
karşılaşılmıştır. 

 
Çatalhöyük’teki yerleşimin, şehirciliğin en iyi bilinen dönemi 7. ve 11. katlarda ortaya 

çıkmıştır. Bu evler tek katlı olup, girişler damdaki bir delikten merdivenlidir. Evlerin duvarları 
sıvalı, üzerlerine resimler yapılmıştır. Bunlar eski çağ insanının duvarlara yaptığı ilk resim 
örnekleridir. Ayrıca Çatalhöyük kazısında ele geçen heykelcikler, ana tanrıça kültürü ibadetin 
başlangıcı ve zamanın inançları hakkında özgün bilgiler vermektedir. 

 
 MÖ.XIII.yüzyılda Hititler yöreye egemen olmuş, Eflatun pınar ve Ereğli’deki kaya 

kabartmaları da bu dönemden günümüze kadar ulaşmıştır. Hititlerin ardından yöre Friglerin ve 
Kimmerlerin egemenliğine girmiştir. 

 
 MÖ.VII. yüzyılda Lydialıların, MÖ.VI.yüzyılda Perslerin egemenliğindeki yöre, 

Kapadokya Satraplığının sınırları içerisinde kalmıştır. Büyük İskender’in Pers Devletini 
Anadolu’da ortadan kaldırması ile birlikte MÖ.334’te Makedonya Krallığına bağlanmıştır. 

 
Konya yöresi MÖ.I.yüzyılda Pontus yönetiminde kalmış, daha sonra Pontus ve 

Romalılar arasında zaman zaman el değiştirmiştir. MS.VII.yüzyılın başlarında Sasaniler, yüzyılın 
ortasında Araplar kısa süreli de olsa yöreye hakim olmuşlardır.  

 
Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Oğuz boyları Anadolu’ya hakim olmuş, Alparslan’ın 

komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah Konya ve yöresini fethettikten sonra batıya 
yönelmiş, Anadolu Selçuklu Devleti de 1074’te kurulmuştur. Anadolu Selçukluları devletin 
başkentini İznik olarak seçmişlerse de I.Haçlı seferi sırasında İznik’i kaybedince Konya’yı 
kendilerine merkez yapmışlardır. Bundan sonra Konya Anadolu Selçukluları’nın mimari eserleri 
ile bezenmiş ve kısa sürede Anadolu’nun en gelişmiş kentlerinden biri olmuştur.  
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Anadolu Selçukluları döneminde Konya, kültür ve sanatta altın çağını yaşamıştır. Devrin 
ünlü bilginleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, musikişinasları ve diğer güzel sanatların 
üstatlarını bir araya getirmiştir. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin başta olmak üzere Kadı 
Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, 
Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya’da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür 
merkezi haline getirmişlerdir. 

 
   1071 yılında, Malazgirt savaşından sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve 

Büyük Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Sultan Süleyman Şah tarafından da Konya fethedilmiştir.  
 
   1074 yılında kurulan ve başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti 1'inci Haçlı Seferi 

sonunda İznik'i kaybedince, Başkent Konya'ya taşınmıştır. Başkent olduktan sonra günden 
güne gelişen ve pek çok mimari eserle süslenen kent, kısa zamanda Anadolu'nun en gelişmiş 
şehirlerinden biri haline gelmiştir.  

 
   1097 yılından 1308 yılına kadar 211 yıl boyunca, Anadolu Selçuklu Devletinin 

egemenliği altında kalan Konya, Selçuklu Devletinin yıkılışını takiben Karamanoğulları 
Beyliğinin hakimiyeti altına girmiştir.  

 
   1465 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları 

Beyliği ortadan kaldırılmış ve Konya Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alınmıştır.  
 
   Fatih Sultan Mehmet, 1470 yılında 4'üncü Eyalet olarak Karaman eyaletini kurmuş, 

merkezini de Konya şehri yapmıştır. 17'inci yüzyılda Karaman eyaletinin sınırları genişlemiş, 
Tanzimat döneminde de ismi değişerek Konya Eyaleti adını almıştır. Konya şehrinin nüfusu o 
tarihlerde 1.825 olup, Türkiye'nin 11'inci ve dünyanın da 69'uncu büyük şehriydi.  
 

 İstiklal Savaşı yıllarında da Konya üzerine düşen görevi yapmış, Batı Cephesi Karargahı 
Akşehir'de kurulmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Konya İtalyanlar tarafından 
işgal edilmiş ise de, 20 Mart 1920 tarihinde işgalden tamamen kurtarılmıştır.  

 
Cumhuriyet Devrinde hızla büyüyen ve gelişen Konya,  kültür tarihi eserleri ile bugün 

açık hava müzesi görünümünde bir şehirdir. 
 
Tarihi eserleri bakımından Türklük' ün sayılı şehirleri arasında yer alan Konya, 

Selçuklular'a iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk mimarisinin gözde eserleri 
sayılan abidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu Devri'nde Konya, Bursa, Edirne ve 
İstanbul'dan önce "En muhteşem Türk şehri" mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-İslam 
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döneminden önce yapılan eserlerin çoğunun günümüze ulaşamadığı söylenebilir. Yine de 
Konya çeşitli tarihi eserleriyle bezenmiş istisna şehirlerden biridir.  

   Bu eserlerin başında Konya' nın sembolü sayılan Mevlana Müzesi gelir. Mimar 
Bedrettin Tebrizi tarafından yapılan ve Kubbe-i Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu 
muhteşem abide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde 
kavuşturulmuştur. Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli 
Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve Beylikler dönemine ait 
pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, suyolu ve diğer altyapı 
kuruluşlarına sahip bulunan Konya' da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan 
Selim ve Aziziye Camii' leridir.  

 
   Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykubat (1219, 1236) devri ve 

sonrasında, Dünyanın ilim ve sanat merkezi özelliğini kazanmıştır. Türk-İslam Dünyası'nın her 
tarafından gelen bilim ve sanat adamları Konya'da toplanmışlardır. Bahaeddin Veled, 
Muhyiddin Arabi, ve Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi, Şemsi Tebrizi, Kadı 
Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi bilgin mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini 
Konya'da hazırlayarak, dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" denilebilecek bu 
özelliği, 12. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Bu şahsiyetlerin ve Anadolu'nun yeni 
sahiplerinin engin hoşgörüleri, bilim, sanat ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve 
sosyal yapıları, Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur. Böylece ne 
Bizans saldırıları, ne Moğol istilası, ne Haçlı orduları, ne İtalyan, ne Yunan işgalleri, Türk' ün 
Anadolu'daki egemenliğini yok edememiştir.  

       
 Anadolu Selçukluları Devrinde Konya ; 
 
Konya'nın 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Türklerinin eline geçmesiyle 

(1076-1080) kurulan Anadolu Selçukluları Devletinin Başkentliği (1096-1277) döneminde 
Kültür ve Sanatta altın çağını yaşar. Devrin ünlü Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, 
Hoca, Musikişinas ve diğer sanatkarlarını bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna 
Celaleddin başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, 
Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya’da 
yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline getirmişlerdir.Bilhassa Hz. 
Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserleri ile de bu 
etki halen devam etmektedir.  

 
Yine Nasreddin Hoca da güldüren ve düşündüren fıkraları ile Konya’nın kültür ve sosyal 

hayatının gelişmesinde asırlardır devam eden bir bilge kişidir. Selçuklular dönemi Konya'sında 
Kütüphaneler açılmış, bu dönemde Tarih, Edebiyat, Felsefe, Sanat, Tıp, Kozmografya, Hukuk ve 
Din alanında büyük tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak Medreseler, Camiiler, 
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Kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve bedestenler, köprüler, 
saraylar yapılmıştır.  

Karamanoğulları Devrinde Konya  
 
Konya da Karamanoğulları (1277) devrinde de bilim ve kültür alanındaki gelişmeler 

devam etmiş, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Alim Çelebiler ile Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup 
gibi bilgin ve Mutasavvıflar yetişmiştir.  

 
Karamanoğulları Devri Tarihî ve Kültürel Eserler;  
 
Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi, 

Hasbey Dar-ül Huffazı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi 
Muallimhanesi, Nasuh Bey Dar-ül Huffaz, Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, 
Tursunoğlu Camii ve Türbesi, Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Veli Türbesi,  

 
Osmanlılar Devrinde Konya ; 
 
Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan Osmanlı 

Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II.Murat’ın uğrak yeridir. İlim, 
kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder. Ünlü şairler, bilginler, tarihçi ve filozofların 
toplandığı merkez halindedir. Bu dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler 
v.s eserler meydana getirilir.  

 
       Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri ; 
 
Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin Camii, Kapu 

Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâna 
Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır.  

 
Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da yenileşmeler başlamış 

Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul 
(Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 1889 yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali 
Ferit Paşa tarafından hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 
530'a ulaşmıştır.  
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  Cumhuriyet Devrinde Konya tarihi  
 
   29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar açılarak, yeni 

gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da İlk, orta, Lise 
ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak 
öğretmen yetiştiren okullar ile teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına 
göre yenilenerek çoğaltılmıştır. 

  Kültür Bakanlığının kurulması ile kütüphaneler ve müzeler, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarımızın korunması 2863 ve değişik 3386 Sayılı " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurumu " çerçevesinde Kültür Bakanlığının denetimine verilmiştir. Tüm illerde Bakanlığı temsil 
edecek İl Kültür Müdürlükleri teşkilatlandırılarak Cumhuriyet dönemi kültür ve sanat 
hareketleri sistematik hale getirilmiştir.  
 

3.1.2. Coğrafi Yapı 
  
Konya ili Anadolu Yarımadası'nın ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, 

şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır. 
 
İlimiz topraklarının büyük bir bölümü, İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerine rastlar. 

Güney ve güneybatı kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir. Konya, coğrafi olarak 36041' ve 
39016' kuzey enlemleri ile 31014' ve 34026' doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 
38257 km2 (göller hariç)'dir. Bu alanı ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir. 
Ortalama yükseltisi 1016 m'dir. İdari yönden, kuzeyden Ankara, batıdan Isparta, 
Afyonkarahisar, Eskişehir, güneyden, İçel, Karaman, Antalya, doğudan, Niğde, Aksaray illeri ile 
çevrilidir. 

 
Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana platosu, kuzeydoğuda Cihanbeyli Platosu ve 

Tuz Gölü'ne, batısında Beyşehir Gölü'ne ve Akşehir Gölü'ne, güneyinde Sultan Dağları'ndan 
başlayan Karaman ilinin güneyine kadar devam eden, Toros yayının iç yamaçları önünde bir fay 
hattı boyunca oluşmuş volkanik dağlara, doğusunda ise Obruk platosuna kadar uzanır.  

 
İlin uç noktalarını kuzeyinde Kulu'nun Köşkler Köyü, batısında Akşehir'in Değirmen 

Köyü, güneyinde Taşkent'in Beyreli Köyü, doğusunda ise Halkapınar'ın Delimahmutlu Köyü uç 
noktalarını oluşturmaktadır. 

 
Konya il sınırları içerisinde kalan alan, Türkiye'nin Ana Tektonik Üniteleri'nden Orta 

Anadolu Birliği'nin güney kesimi ile Toros Birliği'nin orta kesiminde kalmaktadır. Toros Birliği 
farklı çökelme ortamlarını yansıtan ve geç Kretase Paleosen (ikinci zaman sonu dördüncü 
zaman başlangıcı) döneminde gelişen sıkışma kuvvetleri ile üst üste bindirilmiş kütlelerden 
meydana gelmektedir. Konya il sınırları içine giren alanda bunlardan Bozkır Geyik dağı ve 
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Aladağ kütleleri gözlenmektedir. Gerek Toros Kuşağı'nda, gerekse Orta Anadolu birliğinde 
yörede yüzeyleyen en yaşlı kayaçlar olarak Paleozoik (birinci zaman) yaşlı kayaç birimleri 
Bozkır, Hadim, Seydişehir, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Doğanhisar, Kadınhanı yörelerinde ortaya 
çıkmaktadır. Genellikle Paleozoik yaşlı birimlerin bir devamı niteliğinde olan Mesozoik (ikinci 
zaman) yaşlı kayaçlar ise yaygın olarak Ereğli, Bozkır, Seydişehir, Ahırlı, Akören, Altınekin, 
Kadınhanı, Beyşehir, Akşehir, Ilgın, Doğanhisar yörelerinde yüzeylemektedir. Mesozoik 
sonunda kapanan okyanusun sıkışması ile ortaya çıkan dağ oluşumu evresinde Toroslarda 
kütleler meydana gelirken okyanus kabuğu parçaları olan ofiyolitler bu kütlelerin arasında, 
özellikle Konya Meram, Ereğli güneyi, Bozkır güneyi, Karapınar ve Cihanbeyli civarında gözlenir 
konuma gelmiştir. 

 
Tersiyer'de (üçüncü zaman) denizin ve gölsel sedimanların yanı sıra yaygın volkanik 

faaliyetlerle daha yaşlı birimlerin üzeri örtülmüştür. Denizel sedimanlar Ereğli ve Çumra 
civarında gözlenir. Konya ve çevresi Geç Miyosen (10 milyon yıl) Pliyosen döneminde blok 
faylanmalarla çökmeye başlamış daha sonra bu ortamda bugün de kalıntılarını gördüğümüz 
(Akgöl ve Hotamış gölü) büyük bir göl oluşmuştur. Bu göl, karasal ve gölsel sedimanlar ile 
doldurularak bugünkü ovalardan Ereğli, Karapınar, Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü, Kadınhanı, 
Konya merkez ve çevre ilçeler ile Çumra Ovaları oluşmuştur. Bu dönemde meydana gelen 
volkanik faaliyetler ile Karapınar, Çumra, Akören, Selçuklu kesiminde Takkeli dağ, Acıgöl, Meke 
Gölü gibi volkanik yapılar ve tüfler ortaya çıkmıştır. Aynı zaman aralığında Ilgın civarında 
meydana gelen bir fay ile bugün kaplıca olarak kullanılan sıcak su çıkışları meydana gelmiştir. 
Bütün bu birimler Kuvaterner yaşlı genç karasal sedimanlarla örtülmüştür. Özellikle Konya 
Ovası ve bunun devamı niteliğindeki Ereğli ve Cihanbeyli Ovaları'nda, çok kalın alüvyal depolar 
bulunmaktadır. 

 
Konya ili sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük alüminyum (boksit) ve magnezit 

yataklarının yanı sıra, kömür, kil, çimento hammaddeleri, kurşun-çinko, barit madenleri ile 
önemli oranda yer altı suyu rezervleri bulunmaktadır. Alüminyum (boksit) yatakları Seydişehir 
ilçesi güneyinde Üst Kretase zaman aralığında karasal ayrışmalarla meydana gelmiştir. 
Magnezit yatakları ise Meram ilçesi sınırları içerisinde olup tek başına hem Konya'nın hem de 
dünyanın en büyük rezervli (80 milyon ton) magnezit yatağıdır. Yunak civarında Magnezit ve az 
miktarda lüle taşı yatakları bulunmaktadır. Ilgın (Haremi Kurugöl), Beyşehir ve Seydişehir 
ilçelerinde Pliyosen yaşlı toplam 750 milyon ton rezervli linyit kömürü yatakları bulunmaktadır. 
Beyşehir, Selçuklu ve Ilgın civarında önemli miktarlarda kil yatağı vardır. Ayrıca Bozkır'da barit,  
Hadim (Kızılgeriş) ve Bozkır'da (Küçüksu) kurşun çinko yatakları bulunmaktadır. Ayrıca 
Konya'nın birçok yerinde çimento hammaddelerinden kil, kalsit, jips, tras, kireçtaşı ve dolomit 
gibi hammaddeler bulunmaktadır. Konya ve çevresindeki Çumra, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, 
Yunak ovalarında yaklaşık 20-100 metreler arasında yer altı suyu bulunmakta ve bazı yerlerde 
bu su artezyen yapmaktadır. 
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Konya ilinde en fazla alana sahip yeryüzü şekli ova ve platolardır. Ovaların tabanlarında 
yer alan çukur kısımlarında kapalı havzalar oluşmuştur. Yükseltiler az yer tutar, genellikle ilin 
güneyinde toplanmıştır. Ovalar, platolarla birbirinden ayrılmıştır. Platolar akarsular tarafından 
fazla derin parçalanmamıştır. Açık havza kısımları da vardır.  

Dağlar 
 
Dağlar İlin kuzey kısmında yer alan yükseltiler genel olarak doğu-batı doğrultusunda 

uzanır. En önemlisi Boz dağlardır. Boz dağlar üzerinde yer yer tepeler yükselir, bu tepelerin en 
yükseği Bozdağlar'ın batısındaki Karadağ Tepe'dir. (1919 m). Bu tepeler arasında da geçitler yer 
alır. 

 
Konya'nın batısında yer alan sıra dağlar kuzeyden güneye doğru uzanırlar. En kuzeyinde 

Sultan Dağları (2169), Aladağlar (2339), Loras (2040), Eşenler (1951) yer almaktadır. Bölgenin 
güney kısmı Toros dağlarıyla sınırlanmıştır. Bu kuşakta ise Geyik (3130), Bolkar dağları (3134), 
Aydos dağları (3240) yer almaktadır. 

 
Bu alanda volkanik kütlelerin ve arazilerin önemli bir yeri vardır. Karapınar Ovası'nın 

güneyinde yer alan Karacadağ (2025), Konya'nın güney batısındaki Erenler Dağı (2319) 
batısında Takkeli Dağ (1400) yer almaktadır. 

 
Belirtilen volkanik dağların dışında Karapınar yakınlarında kül konilerine rastlanır. 

Bunlar genç volkanik faaliyetler sonucunda oluşturulmuş küçük konilerden ibarettir. İl sınırları 
içinde yer alan volkanik dağlar İç Anadolu Bölgesinin diğer volkanik dağları ile 
karşılaştırıldığında yükselti ve alanlarının daha az olduğu görülür.  

 
Konya'nın ormanları ve su kaynaklarının büyük bölümü buradaki yükseltilerde yer 

almaktadır. Bölgenin güneyindeki kireç taşlarından oluşmuş yükseltilerin bulunduğu yerlerde 
mağaralar oluşmuştur. Bunlardan Çamlık mağaralar ve Seydişehir'de bulunan Tınaztepe 
mağarası , milli park olmaya namzet mağaralarımız.  

 
Platoları Yöredeki Obruk ve Cihanbeyli Platoları ortalama 1000 m. yükseltiye sahip 

geniş düzlüklerden oluşurlar. Tuz gölünün batısında Cihanbeyli platosu, güneyinde ise Obruk 
platosu yer alır.Obruk platosu üzerinde kireç taşı tabakaları üzerinde gelişmiş karstik 
şekillerden olan obruklara rastlandığından bu isim verilmiştir. Bunların en büyüğü Kızören 
obruğudur. Konya'nın kuzeydoğusunda yer alan bu obruk kireç taşlarının çözülmesi ile oluşmuş 
yaklaşık 300 m. çapında 145 m. derinliğindedir. Obruk içerisine suların dolması ile aynı ismi 
alan bir de göl oluşmuştur. Göl tabanından fazla suları boşalttığından suları tatlıdır.  

 
Obruk platosu yörenin en çukur yeri olan Tuz Gölü ile Konya ve Ereğli ovalarını 

birbirinden ayıran bir eşik görünümündedir. 
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İlin kuzeyini kaplayan Cihanbeyli Platosu genel olarak kireçtaşı tabakaları ile kaplıdır. Bu 
plato akarsular tarafından az parçalanmış dalgalı bir yüzeye sahiptir. 

Zengin bozkırlarla kaplı olan bu platolar, il hayvancılığı ve tarımı açısından önemlidir.  
 
İl sınırları içerisinde ovalar platolardan sonra en fazla alanı kaplar. Buradaki ovalar, 

genel olarak buraya yerleşen bir gölün ortadan kalkması ve göl tabanında alüvyonların 
depolanması ile ortaya çıkmıştır. Obruk platosunun kuzeyindeki en çukur alanda Tuz Gölü 
yerleşmiş, güneyde ise Hotamış bataklığı ile İvriz bataklıkları burada oluşan eski göl kalıntıları 
olarak yer almıştır.  

 
Konya ve Ereğli ovaları yörenin en geniş ovalarıdır. Bu ovalar Konya ve Ereğli arasında 

geniş düzlükler şeklinde uzanırlar. Konya ili bu ovaların batı ucunda kurulmuştur. Bu dizi 
içerisinde, Çumra Ovası ve Karapınar'ın bulunduğu Karapınar ovasında eski Konya Gölü 
tabanının kum depoları rüzgar erozyonuna da imkan vermiştir. Bozdağların kuzeyinde 
Altınekin, Sarayönü ve Kadınhanı ovaları bulunur. Ilgın (Çavuşçu) gölü ve Akşehir gölünün 
yerleştiği çanakta bir çöküntü hendeğidir. Ilgın ve Akşehir ovaları, bu çöküntü hendeği 
içerisinde oluşmuş ovalardır. Bu ovalar dışında; Beyşehir ovası, Seydişehir ovası, Doğanhisar 
ovası ile Yukarı Sakarya ovalarının güney ucunu oluşturan Yunak ve Akgöl ovalarıdır.  

 

Akarsular 
 
Konya ili sınırları içerisinde daha çok mevsimlik ve sel rejimli akarsular yer alır. Buradaki 

akarsuların boyları kısadır. Konya ilinin geniş sahaları, kapalı havza olması sebebiyle akarsular 
ova tabanlarındaki bataklıklarda kaybolur. Bölgedeki akarsular kar ve yağmur suları ile 
beslenirler. Konya'daki yağış rejimi düzensiz olduğu için bu akarsuların rejimi de düzensizdir. 
Bir çoğu, yaz aylarında kururlar; ancak ilkbahar ve yaz aylarında kısa süreli sağanak yağışlar ile 
sel baskınlarına sebep olabilmektedir. Sel baskınları tarım alanlarında büyük zarara neden olur. 
Bundan dolayı bölgede erozyonla mücadele çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar en fazla sel 
gelen dereler üzerine barajlar kurularak sürdürülmektedir. May ve Apa barajları buna örnektir.  

 
Konya'da akarsuların su toplama havzaları farklı yönlere akış gösterirler. Bunlardan 

Yukarı Sakarya Nehri'ne ulaşan Gökpınar Deresi ile Karadeniz'e, Göksu Nehri'nin kuzey kolu 
olan Hadim Çayı, Manavgat Nehri'nin yukarı havzası çevresindeki dere ve çaylar açık havza 
niteliğinde olup sularını Akdeniz’e ulaştırırlar. 

 
Bunlardan Tuz Gölü, Çavuşçu Gölü, Beyşehir Gölü, Ereğli Ovasındaki Akgöl, Hotamış 

Bataklığı çevresindeki yükseltilerden kaynağını alan dereler ise kapalı havza şeklindeki bu 
alanlara akış gösterirler.  
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Bölgenin güneyindeki kapalı havzanın merkezinde Konya ve Ereğli ovalarında kuraklık 
nedeniyle göl oluşmaz ve buradaki yükseltilerden kaynağını alan dereler ovada kaybolurlar. 

 
Konya'da yer alan en büyük ve en önemli akarsu Çarşamba Suyu'dur. Kaynağını Bozkır 

ilçesindeki yükseltilerden alır. Beyşehir Gölü'nün ayağı ile birleşerek Çumra Ovası sulama 
şebekesini oluşturur. Çarşamba Suyu üzerinde kurulan Apa Barajı hem selleri önlemek hem de 
Konya Ovasının bir bölümünde sulama yapmak için kurulmuştur.  

 
Konya ilinde Meram Çayı, Sille Deresi, May Deresi, İvriz, Bolasan, Çiğil, Doğanhisar 

İnsuyu, Göksu, Adıyan, Engilli, Çavuşköy, Karasu Çayları da önemli akarsulardandır. Şehrin içme 
ve kullanma suyu olarak kullanılan Hatıp, Çayırbağı, Mukbil ve Dutlu Suyu ve Hotamış Bataklığı 
çevresindeki çeşitli kaynaklarda önemlidir.  

 
Göller 
 
Konya ili sınırları içerisinde pek çok tabii göl ve bataklık bulunmaktadır. Bunların 

kimilerinin suları acı ve tuzlu, bazılarının da suları tatlıdır. Oluşum yönünden de birbirinden 
farklılıklar gösterirler. 

 
Tuz Gölü 
 
Tuz Gölü kapalı havzasının merkezinde Tuz Gölü oluşmuştur. Ankara, Konya, Aksaray 

sınırlarının kesiştiği yerde olup bir kısmı Konya ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Tuz Gölü 
Türkiye'nin yüzölçümü olarak ikinci büyük gölüdür. Derinliği 12 m. civarındadır. Yaz 
mevsiminde buharlaşmanın etkisi ile alanı oldukça küçülür. Kuruyan kesimlerde tuz tortulları 
meydana gelir. Türkiye'nin tuz ihtiyacının bir kısmı buradan temin edilir. Sulama ve su ürünleri 
için kullanılamaz.  

 
Beyşehir Gölü 
 
Konya ilinin batısında Konya-Isparta sınırı üzerinde yer almaktadır. Beyşehir Gölü, 

yurdumuzun 3. büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür. Tektonik-Karstik 
olaylarla meydana gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli milli parklarından biridir. 
Milli park alanı içerisinde aynı anda su sporları, dağ sporları ve av sporları yapmak imkanı 
vardır. Su ürünleri açısından ekonomik değeri yüksektir. Gölün iki plajı, 22 adası ve pek çok 
kayalığı bulunmaktadır. Göl Ornitolojik bakımdan önemli bir kuş üreme, barınma, beslenme ve 
konaklama merkezidir. Bu yönü ile de turizm açısından önem taşımaktadır.  
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Akşehir Gölü 
Konya ilinin kuzey batısında Konya-Afyonkarahisar il sınırında yer alır. Suyu tatlıdır. 

Tektonik olaylarla meydana gelmiştir. Su ürünleri açısından ekonomik değer gösterir. Sulama 
suyu olarak kullanılmakta olup kamış üretimi de yapılmaktadır.  

Suğla Gölü 
 
Konya ilinin güneybatısında yer alır. Oluşumu tektoniktir. Yağışlı yıllarda alanı iyice 

genişlemekte kurak yıllarda ise göl kurumakta ve alüvyonlu göl tabanı ortaya çıkarak, iyi bir 
tarım alanı oluşturmaktadır. Suları tatlıdır. Su ürünleri ve sulama açısından önemi büyüktür.  

 
Ilgın (Çavuşçu) Gölü 
 
Konya ilinin kuzeybatısında yer alır. Oluşumu tektoniktir. Suları tatlıdır. Su ürünleri 

açısından önemlidir. Ayrıca bir ayağı ile Atlantı ovaları sulanmaktadır.  
 
Ereğli Akgöl 
 
Ereğli ilçesinin batısındadır. Eski göl tabanıdır. Çok sığ bir özelliğe sahiptir. Tatlı sulara 

sahiptir. İvriz deresinden gelen sularla beslenir. Akgöl sazlıklarında 200'ün üzerinde kuş türü 
yaşamaktadır. Bu yüzden tabiatı koruma alanı olarak kabul edilmiştir.  

 
Yunak Akgöl 
 
Yunak ilçesi yakınlarında küçük bir göldür. Suyu tatlıdır. Çoğu yeri bataklık halindedir. 

Göl Gökpınar Deresi ile Sakarya Nehrine boşalmaktadır.  
Bunların dışında Konya ilinin karstik sahalarında, karstik şekillerden olan obrukların 

sularla dolması ile çok ufak göller meydana gelmiştir. Bunlar Kızören obruğu, Timraş obruğu, 
Obruk gölü, Çiralı gölü, Meyil gölü de vardır. Obruk göllerden bazıları sulama amaçlı 
kullanılırken bazı obruk gölleri de turistik değer taşır. 

 
Volkanik olaylarla da göller meydana gelmiştir. Volkan konilerinin çevresinde 

volkanizmanın etkisi ile daire şeklinde çanaklar oluşmuştur. Bu çanaklara suların dolması ile 
küçük maar gölleri meydana gelmiştir. Bunlar Acıgöl Maarı ve Meke Gölü'dür.  
 

Karapınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan bu krater göllerinin içerisinde magnezyum 
sülfat çözeltileri vardır. Bu nedenle suyu çok acıdır. İçinde canlı yaşamaz. Oluşumdan 
kaynaklanan özellikler nedeniyle Meke Gölü etrafındaki volkanik malzeme biriket yapımı ve 
benzer amaçlarla büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Meke Gölü, Kültür Bakanlığı, Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "1. Doğal Sit Alanı" ilan edilmiştir. 
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Yeraltı Suları 
 
Konya ilinde Çumra, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Yunak ovalarında yaklaşık 20 ila 100 m. 

arasında zengin yer altı suyu bulunmaktadır. Bazı yerlerde bu su artezyen yapmaktadır. Bunun 
yanında binlerce adi kuyu kazılmıştır. Genellikle tarım amaçlı olarak pek çok sondaj kuyusu da 
açılmıştır. Konya çevresinde genellikle paleozoik mermerler, mesozoik kalkerler, neojen 
kalkerleri ve Alüvyonlar su taşıyan formasyonlardır. ( KAYNAK: Konya Valiliği Web Sayfası ) 
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3.1.3 Nüfus 
 

2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Konya’nın nüfusu 1.992.675 kişidir. 
Nüfusun 1.450.682’si (% 72,80) şehirlerde, 541.993’ü (% 27,20) ise bucak ve köylerde 
yaşamaktadır.  Yıllık nüfus artış hızı ‰ 11,51, kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 51’dir. 
İlimizde 2000 yılında kentleşme oranı % 59 iken, 2009 yılında % 72,80 olmuştur.  

 
İl merkezi nüfusu 2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 1.003.373 kişidir.  
 

  TÜRKİYE VE KONYA İLİ KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS GÖSTERGELERİ 
  

  TOPLAM NÜFUS ŞEHİR BUCAK/KÖY YILLIK NÜFUS 
ARTIŞ HIZI 

(BİNDE)  

NÜFUS 
YOĞUNLUĞU 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 TOPLAM 2008 2009 

KONYA 1.969.868 1.992.675 1.423.546 1.450.682 546.322 541.993 11,51 51 51 

TÜRKİYE 71.517.100 72.561.312 53.611.723 54.807.219 17.905.377   17.754.093 14,50 93 94 
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İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ 
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                              1927-2009 YILLARI ARASI NÜFUS DURUMU 
 
 

 
 
 
3.1.4 Alt Yapı  

Konya, gerek yüzölçümünün genişliği ve gerekse ülke içindeki coğrafi konumu itibarıyla 
yol uzunluğu en fazla olan illerimizdendir.  

 
İl’de 1.397 km devlet yolu, 1.531 km il yolu ve 6.796 km köy yolu olmak üzere toplam 

9.724 km yol ağı bulunmaktadır. Bu yolların 7.537 km.si asfalt kaplama, 1.599 km.si stabilize, 
509 km’si tesviye, 63 km.si ham yol niteliğinde olup, devlet ve il yollarımızın % 99’u, köy 
yollarımızın %68’i asfalttır. 

 
 
3.2. Konya Sosyo  – Ekonomisi 
 
Tüik 2008 yılı istatistiksel bölge sınıflamasına göre TR52 gurubunu oluşturan Konya ve 

Karaman illeri hane halkı işgücü anket sonuçlarına göre; istihdam edilen nüfusun %33,3’ü 
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tarım sektöründe, %22,6’sı sanayi ve inşaat sektöründe, %44,2’i ise hizmetler sektöründe 
çalışmaktadır. 

 

EKONOMİK FAALİYETE GÖRE İSTİHDAM EDİLEN NÜFUS 
(2008)TR52 (KONYA,KARAMAN) 

 
15 VE YUKARI YAŞTAKİ NÜFUS                :  1.584.000 

İŞGÜCÜ NÜFUS                                           :     812.000  

İSTİHDAM EDİLEN NÜFUS                         :     729.000 

  
  

FAALĠYET KOLU NÜFUS ORAN 

(%) 
TARIM 243.000 33.3 
SANAYĠ / ĠNġAAT 165.000 22.6 
HĠZMETLER 322.000 44.2 

 

  

2001 yılı tüik verilerine göre Türkiye’de kişi başına GSYH 2.146 $ olarak gerçekleşirken, 
Konya 1.554 $ kişi başına gayri safi yurtiçi hasılaya sahiptir. İlimizin ülke gayri safi yurtiçi hasıla 
içindeki payı % 2,37 düzeyindedir.   

 

                             NÜFUS        GSYH            KBMG        SGP-KBMG 

 YILLAR   (Bin Kişi)   (Milyon TL)   (ABD Doları)  (ABD Doları) 

 ------   ----------   -----------   ------------  ------------ 

 1998       62.464       70.203         4.322         8.573 

 1999       63.366      104.596         3.953         8.171 

 2000       64.259      166.658         4.158         9.159 

 2001       65.135      240.224         3.016         8.618 

 2002       66.009      350.476         3.529         8.667       

 2003       66.873      454.781         4.548         8.800 

 2004       67.734      559.033         5.802        10.177 

 2005       68.582      648.932         7.056        11.386 

 2006       69.421      758.391         7.643        12.688 

 2007       70.256      843.178         9.221        13.455 

 2008       71.079      950.098        10.285        14.041 

 2009(x)    71.897      946.678         8.456        13.136  

 2010(xx)   72.698    1.028.802         8.821        13.647 
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DPT’nin 2003 yılı verilerine göre sosyo -ekonomik gelişmişlik sıralaması bakımından 81 
il arasından 26. Sıradadır. 

DPT’nin yaptığı bir araştırmaya göre ilçelerin sosyo -ekonomik gelişmişlik sıralaması 
aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 
 
 

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI 
 (2004) 

  
ĠLÇELER 872 ĠLÇE 

ĠÇĠNDE 

GELĠġMĠġLIK 

SIRALAMASI 

GELĠġMĠġLĠK 

GRUBU 
  

GELĠġ

MĠġLI

K 

ENDE

KSI 
BÜYÜKġEHĠR 10 1 3,54941 
YALIHÜYÜK 132 2 0,86014 
SEYDĠġEHĠR 133 2 0,85217 
EREĞLĠ 160 2 0,67151 
AKġEHĠR 206 3 0,39866 
BEYġEHĠR 312 3 0,05353 
SARAYÖNÜ 362 3 -0,08617 
KARAPINAR 386 3 -0,11619 
KULU 394 3 -0,13075 
ÇUMRA 397 3 -0,13787 
ILGIN 404 3 -0,15085 
AKÖREN 477 4 -0,28035 
HÜYÜK 513 4 -0,35658 
CĠHANBEYLĠ 535 4 -0,38724 
DEREBUCAK 540 4 -0,39324 
DOĞANHĠSAR 559 4 -0,43335 
GÜNEYSINIR 569 4 -0,45554 
TUZLUKÇU 577 4 -0,46594 
KADINHANI 578 4 -0,46701 
BOZKIR 633 4 -0,56363 
DERBENT 638 4 -0,57624 
EMĠRGAZĠ 639 4 -0,57790 
ALTINEKĠN 642 4 -0,58286 
HADĠM 648 4 -0,59179 
YUNAK 658 5 -0,61962 
AHIRLI 661 5 -0,62161 
ÇELTĠK 668 5 -0,63234 
HALKAPINAR 690 5 -0,65752 
TAġKENT 702 5 -0,68341 
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3.2.1. Ticaret 

Konya benimsediği medeniyeti, kültürel birikimi, ticari potansiyeli ve insan gücü ile 
büyük bir şehirdir. İlimiz ticari potansiyeli ile ülkemize örnek gösterilebilecek bir şirketleşme ve 
dayanışma içindedir. Konya Selçuklular zamanından itibaren ticari faaliyetin çok yoğun olduğu 
bir merkez durumundadır. Diğer coğrafi bölgelerimizin istikametlerinden gelen yollar Konya’da 
birleşmektedir. Bu durum şehrimize ticari bir canlılık katmaktadır. Şehrimiz eski dönemlerden 
bu yana özellikle transit ticaret, maden ticareti ve kereste ticareti ağırlıklı olmak üzere, önemli 
bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelmiştir. 

 
İlimizdeki en eski sanayi ürünleri; dokuma ürünleri halı, kilim, ipek, keten, kahve 

değirmeni, tabanca, makas, her türlü deri ve deri mamulleri, ayakkabıcılık, bezir-susam-haşhaş 
yağları ve baruttur. 17. YY. sonlarında kurulduğu sanılan barut fabrikası bilinen en eski 
fabrikadır. 1906 yılında ilk buharlı un fabrikası ve 1909'da Konya eşrafı tarafından "Eşrafı 
Şirket-i İktisadiye-i Milliye" adıyla komandit şirket olarak bir banka kurulmuştur. Bu şirket, 
1911 yılında Konya İktisad -i Milli Anonim Şirketi adını almıştır. 1920 yılına gelindiğinde 19 adet 
Anonim Şirket vardır. Bu yıllarda Konya'da sanayi alanında büyük atılımlar yapılmış ve 
Anadolu'da Milli uyanışın merkezi olmuştur. 1925 yılına gelindiğinde 7 buharlı un fabrikası ve 
meram çayı üzerine kurulu 22 değirmen vardır. 

 
Konya'da un fabrikasından başka tesis olmadığı için şeker fabrikası kurulması için 

çalışılmış ve 1953 yılında ilk Şeker Fabrikası kurulmuştur. 1933 yılında uygulamaya konulan 
1.Sanayi Planında Konya, Sanayi Şehri olarak düşünülmüş ve Ereğli Et Kombinası’nın kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

 
 1950'li yıllar Konya'da yenileşme hareketlerinin başladığı ve sanayileşmede temellerin 

atıldığı yıllar olmuştur. Ülkemizde 1960'lı yıllarda organize sanayi bölgeleri kurulmaya 
başlanmıştır. İlimizde de I. Organize Sanayi Bölgesi 1967 yılında, II. Organize Sanayi Bölgesi 
1976 yılında ve son olarak da III. Organize Sanayi Bölgesi 1995 yılında kurulmuştur. III. 
Organize Sanayi Bölgesi'nde parsel dağıtımı halen devam etmektedir. 1 Mayıs 2006 tarihi 
itibariyle II ve III. Organize Sanayi Bölgeleri Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) olarak 
birleştirilmiştir. IV. Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planı hazırlanarak ilgili Bakanlık onayına 
gönderilmiştir. Konya'nın Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Kulu, Seydişehir, Karapınar 
ilçelerinde birer Organize Sanayi Bölgesi kurulma kararı alınmıştır. Bunların altyapı çalışmaları 
ve parsel dağıtımları devam etmektedir.  
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3.2.2 Tarım ve Hayvancılık 

TARIMSAL DURUM  

İlimizde tarım sektörüne hububat tarımı egemendir. Bunun yanında meyvecilik ve 
sebze tarımı da yapılmaktadır.  

 
İlin 4.081.353 ha mevcut alanının  % 55’i (2.247.857 ha) tarım arazisi, % 18,7’ si 

(761.461 ha) çayır-mera,  % 13,2’ ü (540.189 ha) ormanlık-fidanlık, % 13,1’i de (531.846 ha) 
tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.  

 
İldeki tarım alanlarının % 61’i (1.341.594 ha) tarla ürünleri, % 37’si (853.810 ha) nadas, 

% 2’si (52.453 ha) sebze, meyve ve bağ arazisi niteliğindedir. Mevcut su potansiyeline göre 
sulanabilir arazi miktarı 1.652.762 hektar olup, halen 377.426 hektar arazi sulanmaktadır. 
Sulanan arazi toplam tarım arazisinin % 16,79’unu oluşturmaktadır. Sulanan arazinin 144.379 
hektarı devlet sulaması, 233.047 hektarı halk sulamasıdır. 

  

EKİLEN BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİ VE İSTİHSAL DURUMU 

İl’de en çok üretimi yapılan tarla ürünleri; buğday, arpa ve şeker pancarıdır.   
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EKİLEN BAŞLICA MEYVELER VE İSTİHSAL DURUMLARI 

En çok üretimi yapılan meyveler; elma, kiraz ve vişnedir.   

  

 
 

 
  

EKİLEN BAŞLICA SEBZELER VE İSTİHSAL DURUMLARI 

En çok üretimi yapılan sebzeler ise; domates, havuç ve kavundur. 
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İlimizde başlıca tarla ürünlerinden 2.195.536 Ton Hububat ( Buğday, Arpa, Çavdar, 

Yulaf) 4.333.790 Ton Şeker Pancarı Üretilmiştir. Başlıca Sebze ürünlerinden 237.356 Ton 

Domates , 380.733 Ton Havuç, 34.687 Ton Kavun, 25.259 Hıyar, 10842 Ton Taze Fasulye 

Üretimi Yapılmıştır. Öte yandan 72.771 Ton Elma, 18.702 Ton Kiraz, 20.367 Ton Vişne, 7458 

Ton Armut, 5424 Ton Kayısı Üretilmiştir. 

2004 yılından itibaren tüm tarımsal desteklemeler çiftçi kayıt sistemi ( ÇKS ) veri 

tabanındaki bilgiler esas alınacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan 

desteklemeler aşağıda ki tabloda verilmiştir.  
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 HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ÜRETİM  

  

Hayvancılık, ilimizdeki önemli geçim kaynaklarından biridir. İl’de 407.852 adet büyük 
baş, 1.293.526 küçükbaş, 10.959.179 kanatlı hayvan ve 63.146 adet arı kovanı mevcuttur. 

     
İl’de,  35.990 ton kırmızı et, 199 ton beyaz et, 685 ton süt, 875 ton bal üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 
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TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER               

İlimizde 590 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır. İlimizde tarımsal amaçlı 
kooperatiflerin dağılımı şöyledir 

   

İlde kuruluşları tamamlanan 21 tarımsal üretici birliğinin ürün grubuna göre dağılımı 
şöyledir. 
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3.3 Konya Tarım İl Müdürlüğü’nün Mevcut Durumu  

         3.3.1. Konya Tarım İl Müdürlüğü’nün Görevleri 
 

1) İlin tarım envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut 
teknolojiye göre belirlemek, 

 
2) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgileri broşür, el kitabı, 

gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak, çözüm getirilmesi 
istenen çiftçi problemlerini araştırma merkezleri ve Bakanlık Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığına intikal ettirmek, araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze 
bağlı benzeri kuruluşlarla ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve 
demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek ve yapılan demonstrasyon çalışmalarına göre 
tavsiyelerde bulunmak, 

 
3) Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri ile halk tarafından sulamaya açılan alanlarda 

tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, 
 
4) 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 ve zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını, ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, 
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, tarımsal amaçlı kooperatifler, Döner 
Sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, 

 
5) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için 

gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmak, bu konuda üretici ve 
girişimcileri yönlendirmek, 

6) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerinin tahmin çalışmalarını yapmak, 
tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, 

 
7) İldeki hayvanların salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, 

bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve 
projeler hazırlamak, uygulamak ve denetlemek, 

 
8) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili 

araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre 
gerekli tedbirleri almak, 

 
9) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 

yaygınlaşması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, 
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10) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik ve benzeri merkezleri 
yönetmek, özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin 
vermek ve kurulmuş olanları denetlemek, 

 
11) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme 

işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 
 
12) İl dahilinde ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek (Hayvan ve 

hayvan maddesi sevkleri, dezenfeksiyon çalışmaları), resmi ve özel mezbaha ve kombinaların 
sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini 
yapmak, uygun olmayanları elemek, 

 
13) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin 

gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni 
yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, 

 
14) 5179 sayılı yasa ile; gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, 

muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici menfaatleriyle, halk sağlığını korumak üzere, gıda 
maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul 
gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerini tespit etmek, gıda maddeleri üreten işyerlerinin 
asgari teknik ve hijyenik şartlarını belirlemek, denetimin yapılması ve gıda maddeleri ile ilgili 
hizmetlere dair esas ve usulleri belirlemek, 

 
15) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otların tespitini 

yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulamasını yapmak, 
 
16) İl dahilinde faaliyette bulunan tarım ilaç bayileri ile ilaç yapan özel ve tüzel 

kişilerin kontrolünü yapmak, 
  
17) İl dahilinde bitki sağlığı ile ilgili iç karantina hizmetlerini yürütmek ve fidan 

üreticilerini ruhsatlandırmak, 
 
18) Depolanmış tarımsal ürünlerin ve boş depoların dezenfeksiyonu ve 

fumigasyonunu yapmak, 
 
19) Gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri 

hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları yönünden denetlemek, 
gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 
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20) Su ürünleri kaynaklarımızın korunması sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak, 
planlama, koruma ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi, Balıkçılıkla iştigal eden gerçek ve tüzel 
kişilikler ile balıkçı teknelerinin ruhsatlandırılması, vize işlemleri ve denetim çalışmalarının 
yürütülmesi, 

 
21) Balıkçı Barınaklarının kiraya verilmesi ve denetlenmesi hizmetlerine ilişkin 

işlemleri yürütmek, 
 
22) Su ürünleri toptan ve perakende satış yerlerini denetlemek, 
 
23) Su ürünleri İstihsal alanlarının (denizler ve iç sular) korunmasına (kirlilik, dolgu, 

şeklinin bozulması vs.) yönelik programlar yaparak denetim hizmetlerini yürütmek, 
 
24) Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine çalışma izni verilmesi, AB 

standartlarına kavuşmaları doğrultusunda ve su ürünleri ihracatı kontrolü ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak, 

 
25) Kum ve taş ocaklarının izinlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 
 
26) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin 

taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak, 

 
27) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el 

sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin 
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

 
28) Çiftçilerin teşkilatlanması ve kooperatifçiliği teşvik etmek, 
 
29) Kooperatiflerin kurulması için teknik yardımda bulunmak, 
 
30) Bakanlığımızca hazırlanan düşük faizli ve uzun vade geri ödemeli projelerin 

ilimizde uygulanmasını sağlayarak hayvancılığın, bitkisel üretimin geliştirilmesine, bölge 
insanına istihdam yaratılmasına katkı sağlamak, 

 
31) Kooperatifleri ilgili kanun, ana sözleşme gibi değişikliklerden haberdar etmek 

amacıyla eğitim seminerleri yapmak, 
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32) Kooperatifleri 1163 sayılı kooperatifler kanunu gereğince idari, mali, hukuki 
yönden rutin veya şikayetlere istinaden denetlemek, 

 
33) Kooperatiflerin genel kurullarının ana sözleşme hükümlerine göre yapılmasını 

sağlamak, 
 
34) İthal edilen gübreler için uygunluk belgesi vermek, kimyevi gübre üretim yeri 

iznini vermek,  
 
35) Kimyevi gübre üretici, bayi ve ithalatçılarını denetlemek, ilimiz kimyevi gübre 

satış ve stok durumunu takip etmek, 
 
36) İlimizde yetiştirici birliklerini kurmak ve denetlemek, 
 

37) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak, 

 

38) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım 
teknikleri hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak, 

 
39) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere intikal ettirmek, 
 
40) “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” , “5578 Sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda” Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun kapsamında 
çalışmalar yapmak, 

 

41) Özel kanunlarla verilen görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri 
görevleri yapmak. 
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3.3.2. Konya İl Tarım Müdürlüğü Organizasyonu 

Konya İl Tarım Müdürlüğü Şekil-1’de gösterilmiştir. Bu organizasyon Şemasında yer 
alan pozisyonların görevleri aşağıda açıklanmaktadır: 
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3.4. Paydaş Analizi 

Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan İl Müdürlüğümüz, iç ve 
dış paydaşlarımızın taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle iç ve dış paydaşların 
katılımları stratejik planın oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Dış paydaşlar içinde merkezi yönetim kuruluşları ile ilişkilerde yasal statülerden 
kaynaklanan belirli bir hiyerarşi ve vesayet ilişkisi vardır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Konya 
Valiliği bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

 

Paydaşlar İç Dış 

Kurum Çalışanları    

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

   

Konya Valiliği    

Konya Tarım İlçe 
Müdürlükleri 

  
 

Çiftçiler    

Firma Sahipleri    

Tüketiciler    

Arazi Malikleri    

Belediyeler    

Devlet Planlama Teşkilatı    

Devlet Su İşleri    

İl Özel İdare    

Köy Muhtarları    

Mahalli Esnaf    

Maliye Bakanlığı    

PTT ve Kargo Şirketleri    

Sosyal Güvenlik Kurumu    

Sulama Birlikleri 
Kooperatifi 

   

Tagem    

Tügem    

Türkiye İstatistik Kurumu    

Yüklenici Firmalar    

 

 



 

41 
 

3.5. Kurum İçi Analiz 

 
 Kurumlar uzun dönemli stratejik öncelikler oluştururken kurumsal yapının bu 

öncelikleri gerçekleştirme kapasitesini sorgularlar. Kurum kendisine yönelik gelecek perspektifi 
oluşturmak amacıyla güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek iç yapısını yeniden dizayn eder. 

 
“Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç 

ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek 
güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun 
amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun 
başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken 
olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise 
kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.” 

 
Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç 

ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek 
güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına 
ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına 
engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. 
Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere 
ışık tutacaktır. Konya İl Tarım Müdürlüğü bağlamında Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken insan 
kaynakları, teknolojik altyapı, mali durum temel alınmıştır. 
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3.5.1. İnsan Kaynakları 
 Konya İl Tarım Müdürlüğü Personel sayısı 378 olup, detaylı bilgi aşağıda ki tablolarda 

yapılmıştır.  
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3.5.2.Mali Durum 

Etkin bir mali yönetim, giderlerin rasyonel bir Şekilde önceliklendirilmesini ve 
kaynakların bu önceliklere göre tahsisiyle olmaktadır. Yapılan kaynak tahsisi ve harcamalar 
mali disiplin içerisinde etkinliği, Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıracak Şekilde stratejik plana 
ve performans esaslı bütçeleme sistemine dayandırılacaktır.  

Konya İl Tarım Müdürlüğü, yeterli olmasa da, yıllar itibarıyla genel olarak artan bir 

bütçe yapısına sahip olduğu ortadadır. Son 5 yılın bütçe rakamlarına bakıldığında bu durum 

açıkça görülecektir. Aşağıda ki tablolarda Projeli Yatırım Harcamaları ve Döner sermaye bütçe 

taslak rakamları yıllara göre ayrıntılı bir biçimde verilmiştir. 
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3.5.3. Teknolojik Altyapı 

Konya Tarım İl Müdürlüğü Mevcut altyapısı aşağıda ki tablolarda detaylı bir şekilde 
verilmiştir.  

DURAN VARLIKLAR TABLOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARLIKLAR TOPLAM 

Yüzölçümü m2 Adet 

Hizmet Binası  

Bakanlığa Ait Olan 
Bina Varlığı 

 2 

İdari Bina ( Ana Bina ) 3600 m2 1 

İdari Bina ( Ek ) 1440 m2 1 

Sosyal Tesis Sayısı  

 Lokal  1 

Misafirhane  14 1 

Lojman Sayısı 160 10 
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TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ RESMİ ARAÇ TABLOSU 

 TOPLAM ARAÇ 
SAYISI 

Binek Otomotiv 2 

Station Wagon 4 

Minibüs 2 

Pick-Up ( Kamyonet, Şoför dahil 3 veya 6 Kişi ) 9 

Pick-Up ( Kamyonet, arazi hizmeti için şoför Dahil 3 veya 6 
kişilik ) 

5 

Özel Donanımlı Laboratuar Minibüsü 1 

Midibüs ( sürücü dahil en fazla 26 Kişilik )  1 

Kamyon  1 

Motosiklet en az 45 – 250 cclik 5 

İş Makinesi 1 

Traktör 2 

 

 

                                TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK ARAÇ TABLOSU 

 Toplam Araç 
Sayısı 

Binek Otomotiv 11 

Arazi Binek ( En az 4 , en fazla 8 kişilik ) 4 

Pick – Up ( Kamyonet, şoför dahil veya 6 kişilik ) 5 
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3.6. Çevre Analizi 

 
 Çevre bir kuruluşun kontrol edebildiği veya kontrol edemediği koşulların 

bütünüdür. Kuruluşlar çevreyi kontrol edebildikler ölçüde belirsizlikleri azaltırlar ve 
kapasitelerini güçlendirirler.  

 
“Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, 

kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü 
dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da 
durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin 
engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler 
değerlendirilir. Analiz kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, 
teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin belirlenmesi gerekir.” 

 
Çevre analizi kapsamında ulusal ve uluslararası durum ve gelişmelerin Konya İl Tarım 

Müdürlüğü Faaliyetlerini etkileme potansiyeli, Kurumun faaliyetleri sırasında karşılaşacağı 
riskler ve fırsatlar analiz edilmiştir. Konya İl Tarım Müdürlüğü tarihsel deneyime sahip az sayıda 
Kurum arasında yer almaktadır. Kurumun sağlam kurumsal yapısının çevreyi etkileme ve 
çevreden etkilenme potansiyeli GZFT(Güçlü / Zayıf – Fırsat / Tehdit) Analizi yöntemiyle analiz 
edilecektir. 
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3.6.1 SWOT (GZFT) ANALİZİ (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler) 

3.6.1.1   Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi 
 
 
Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği GZFT Analizi 
 
Güçlü Yönler; 
 Konya ilinde üreticiden tüketiciye kadar uzanan ve ilçeleri de kapsayan teşkilat yapısı, 
kurum  kültürü, hizmet ve teknik eleman varlığı, 
 Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin sürekliliği, 
 Çiftçi ve hayvan kayıt sistemiyle oto kontrol mekanizmasının oturmuş olması, 
 Kurum çalışanlarının tarım kesimiyle güçlü iletişim becerisi, 
 Kurum çalışanlarının Konya Tarım ve Hayvancığı konusunda duyarlı olması, 
 Kurum personelinin katılımcı bir anlayışla kurumu sahiplenmesi, 
 Bölgenin tarımsal ürün çeşitliliği ve üretim potansiyeline sahip olması, 
 Bazı tarımsal ürünlerde bölge liderliği, 

 
Zayıf Yönler; 
 İşletmelerin rekabet güçlerinin düşük olması, 
 Verim Düşüklülüğü, 
 Kayıt dışı üretimin fazla olması, 
 Sistematik bilişim altyapısının henüz kurulamamış olması, 
 Tarımsal verilerin ve istatistiki bilgilerin yetersiz olması, 
 Uzmanlık ve hizmet içi eğitimlerin yeterli düzeyde olmaması, 
 Mevcut işletme ve faydalanıcıların gelişime fazla açık olmaması, 
 Dünya trendlerinin yeterli olarak takip edilememesi ve bu verilerin rekabetçi bir şekilde 
kullanılamaması, 
 Dış Ticaret konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip personelin azlığı, 
 
Fırsatlar; 
 Sermayenin tarıma olan ilgisinin her geçen gün artması, 
 Üretim ve işleme konusunda kalite ve standardizasyon sistemlerinin oluşturulmaya 
başlanması 
 AB uyum çalışmalarının olumlu etkileri, 
 Pazar olanaklarının her geçen gün giderek artması, 
 Pazara ulaşım olanaklarının kolaylaşması, 
 Tüketicinin talebinin artması, 
 Tüketici bilincinin artması, 
 Bölgesel kalkınma projelerinin varlığı, 
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 Doğal kaynakların korunması bilicinin yerleşmesi ve çevre bilincinin giderek artması, 
 Tarım-Sanayi sektörlerinin paralel büyüme eğilimleri, 
 Sulama teknikleri konusunda yeni teknojilerin kullanılmaya başlanması, 
 Tarım sigortacılığının giderek yaygınlaşması, 
 Arazi toplulaştırma çalışmaları, 
 Uluslararası anlaşmalar ve Uluslararası ilişkiler, 
 Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarındaki gelişmeler, 
 Tarım ürünleri ihracat potansiyeli, 
 Toprak yapısı bakımından ürün çeşitliliğinin fazlalığı, 
 Gıda sanayisindeki kurulu kapasitenin büyüklüğü, 

 
Tehditler; 
 Tarım arazilerinin parçalanmasının engellenememesi, 
 Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, 
 Tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği, 
 Erozyon tehlikesinin ülkemizde var olması, 
 Gübre ve ilaç kullanımında bilinçsizliğin, kirlenmeyi artırması, 
 Bilinçsiz yapılan sulama uygulamaları, 
 İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması, 
 AB'nin isteklerinin zorlayıcı yönde olması, 
 Tarımsal pazarlamada yaşanan zorluklar, 
 Bitki ve hayvan hastalıklarının fazlalığı, 
 Kaçak ürün kullanımının yoğun bir şekilde yaşanması, 
 Yurtdışındaki alıcıların uygulamış oldukları politikalar, 
 İthalat yaptığımız ürünlerdeki ülkelerde konulan ihracaat sınırlamaları, 
 Piyasa düzenleme mekanizmalarının yavaş işlemesi, 
 Ürünlerin dış pazarda yeteri kadar tanıtımının yapılamaması, 
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Gıda Güvenirliği GFZT Analizi; 
 
Güçlü Yönler; 
 
 AB gıda ve gıda güvenliği mevzuatına uyum çalışmalarının devam etmesi, 
 Veteriner kontrol ve araştırma enstitülerinin yeterli altyapıya sahip olması ve yetişmiş 
insan gücünün varlığı, 
 Konularında uzmanlaşmış gıda laboratuarlarının varlığı, 
 Hijyen konusundaki kaluzların yayınlanmaya başlanması, 
 Mevzuatın güçlü olması, 
 Merkezden ilçelere dağılan güçlü bir kontrol mekanizmasının olması, 
 Denetim ve izleme konusunda, risk analizi esasına dayanan sistemin kurum içerisinde 
uygulanmaya başlanması, 
 Müdürlük içerisinde ürün denetimi yapılan firmaların belirli bir sınıflandırılmaya göre, 
konusunda uzman kişilerce yapılması, 
 Mevcut sistemle izin alan firmaların, üretim izinlerinden başlayarak sürekli olarak 
denetim altında tutulması, 
 Türk Gıda Kodeksinin kurum içinde iyi bilinmesi ve uygulamalarının en iyi şekilde 
yapılması, 
 Kurum içerisinde uygulanmaya başlanan ISO 9001 sistemiyle kurum  içerisindeki yapılan 
işlerin daha sistemli ve güvenilir şekilde yürütülmesinin sağlanması, 
 
Zayıf Yönler, 
 Tarım ve Gıda sektörünün tam olarak kayıt altında tutulamaması, 
 Denetim ve Kontroller için bütçeden ayrılan payın düşük olması nedeniyle, altyapıda 
yaşanan sorunlar, 
 Gıda güvenliği konusunda tüketicilerin devlete olan güvensizliği, 
 Branş mezunu eleman sayısının azlığı ve eğitim aldıkları alanlarda 
görevlendirilmemeleri, 
 GDO'lu ürünler konusunda yasal mevzuat ve bilgi birikimine sahip personelin yetersiz 
olması, 
 Uygulamalı çalışmaların yetersiz olması, 
 
Fırsatlar; 
 Tüketici potansiyelinin genç ve eğitimli olması, bu konudaki bilincin artmaya başlaması, 
 Gıda sektöründeki uygulamaların tüketici talepleri doğrulturunda yön bulması, 
 Dış pazarda gıda güvenirliği konusunda sürekli artan bir bilincin ülkemizde de 
yerleşmeye başlaması, 
 Teknolojinin ilerlemesiyle kontrol ve denetim mekanizmalarının hızlı bir şekilde kendini 
geliştirmesi, 
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 AB katılım sürecinin hızlanması ve uyum çerçevesinde yapılan değişimler, 
 Güçlü bir gıda üretim potansiyeli ve sanayisinin olması, 
 Yetişen yeni neslin güçlü ve eğitimli personel seviyesine katkıda bulunacak olması, 
 Gıda laboratuarlarının hızlı bir şekilde yayılarak, kontrol sürecine katkıda bulunması, 
 
Tehditler; 
 Türk kültüründe yerleşmiş olan tüketim ve satınalma eğilimlerinin kolaylıkla 
değiştirilememesi, 
 Kayıt dışı üretim yapan işletmelerin fazlalığı ve coğrafi yapı nedeniyle hızla çoğalıyor 
olmaları, 
 Kurumdan hizmet alan kesimin eğitim seviyelerinin düşük olması, idari ve teknik açıdan 
bilgi konusunda yetersiz olmaları ve yeniliklere açık olmamaları, 
 Bilinçli tüketicilerin sayılarının az olması, 
 Mevcut üretim işletmelerinin küçük ölçekli olmaları, 
 İşletmelerin mevcut altyapı eksiklikleri ve kişisel hijyen anlayışının yerleşmemiş olması, 
 İşletmelere de tam olarak denetim ve izlenebilirliğin sağlanamamış olması, 
 Kaçakçılığın önüne geçilememesi, 
 
 Bitki ve Hayvan Sağlığı GFZT Analizi 
 
Güçlü Yönler; 
 Hayvan sağlığı ve bitki sağlığı konularındaki mevzuatın güçlü olması, 
 Veteriner ve bitki sağlığı veri tabanının mevcut olması, 
 Yeterli bilgi seviyesi ve deneyime sahip olan mesleki altyapının varlığı, 
 Araştırma altyapısının bulunması, 
 Stratejik ürünlerde zirai mücadele yöntemlerinin bulunması ve uygulanması, 
 Bakanlık ve Üniversite ile işbirliğinin güçlü olması, 
 
Zayıf Yönler; 
 Kalifiye elemanların uzmanlık alanları dışında çalışmaları, 
 Bitki ve Hayvan hastalıklarının araştırılması konusunda teknik altyapı ve donanıma 
sahip olunmaması, 
 Bitki sağlığı konusunda sadece zirai yöntemlerin kullanılıp, biyolojik ve entegre 
mücadele yöntemlerinin kullanılmaması, 
 Bitki sağlığı konusunda ki denetimlerin yetersiz olması, 
 Pestisit ve atık depolama tesislerin bölge içinde fazla olmaması, 
 Üretim aşamalarında hijyen konusunda yaşanan sıkıntılar, 
 Üretim aşamalarında denetimde olan eksiklikler, 
 Hayvan ve bitki hastalıkları konusunda bütçenin yetersiz olması, 
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 Bazı kritik hastalıklar konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip personelin bulunmaması, 
 Çiftlik hayvanlarının refahına yönelik mevzuatın yetersiz olması, 
 Hayvan pazarlarının kontrollerinde yaşanan sıkıntılar, 
 Kaçak hayvanlar için karantina merkezinin olmaması, 
 Geliştirilmiş zirai mücadele yöntemlerinin çiftçi tarafından yeterli derecede 
uygulanmaması, 
 
Fırsatlar;  
 Hayvan sağlığı konusunda ülkemizin ürün ve hizmet sağlayıcı potansiyelin olması, 
 AB uyum yasaları, 
 Arazilerin doğal yapısını yitirmeyenlerin oranlarının fazlalığı, 
 Hayvan sağlığı sisteminin yerleştirilmeye başlanması, 
 İyi tarım uygulamaları konusunda bilgi seviyesinin yükselmeye başlaması, 
 Hastalıklara dayanıklı ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması, 
 Alınan gıda güvenlik önlemleri sayesinde, Bitki ve hayvan sağlığının korunmasının 
önemli bir unsur haline gelmesi, 
 Hayvan hastalıklarına karşı üretilen aşıların sürekli olarak gelişmesi, 
 Su ürünleri konusunda bilincin yavaş yavaş yerleşmeye başlaması ve bu alanda 
yatırımların hızlanması, 
 Özel hayvan teşhisi yapan laboratuar sayısındaki artış, 
 
Tehditler; 
 Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliğinden kaynaklanan kaçak hayvan 
girişinin fazlalığı, 
 Salgın hastalıkların yayılma riskinin hızlı olması, 
 Mezbahaların altyapılarında ki eksiklikler, 
 Ruhsatlı Hayvan pazarlarının yetersizliği, 
 Yaban hayatında karşılaşılan hastalıklar, 
 Gıda katkı maddelerinin insanlar ve hayvanlar için risk oluşturması, 
 Küresel ısınmadan kaynaklanan zararlı popülasyonların hızla yayılması, 
 Kontamine gıdalar ve yemlerin piyasaya sürülmesi nedeniyle hayvan sağlığının olumsuz 
etkilenmesi, 
 Kimyasalların yanlış kullanımından kaynaklanan tarım ürünleri üzerinde bulunan 
kalıntılar, 
 Veteriner ve Ziraat fakültelerinden çıkan öğrencilerin fazla olmasının eğitim kalitesini 
düşürmesi, 
 Kayıt dışı üretim ve tüketim, 
 Girdi maliyetlerinin yüksek olması, 
 Üreticilerin eğitim düzeylerinin düşük olması, 
 Yasal düzenlemelerdeki zorluklar, 
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Kurumsal Kapasite GZFT Analizi 
 
Güçlü Yönler; 
 Bölge içerisinde dağılmış ve yerinde hizmet veren teşkilat yapısı, 
 Tecrübeli ve dinamik personel varlığı, 
 Genel anlamda var olan mevzuat yapısı, 
 ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmuş ve sistemli bir şekilde uygulanıyor olması, 
 Kamu iç kontrol sisteminin uygulanmasıyla birlikte organizasyonun şeffaf, gözlenebilir 
ve risklerin önceden kontrol altında tutulmasını sağlayacak bir sitemin kurulması, 
 ÇKS gibi geniş tabanlı veri tabanına sahip olunması, 
 
Zayıf Yönler; 
 İnsan kaynakları planlamasında sıkıntıların olması, 
 Genel idari ve teknik personel bakımından ara eleman sıkıntısı, 
 Kariyer uzmanlık sisteminin ve liyakat sisteminin henüz oluşturulmamış olması, 
 Diğer kamu kurumlar ve kurum içerisinde performansa dayanmayan maaş sisteminin 
olması, 
 Kurum içi eğitimlerin şuan için yetersiz olması, 
 Personelin yabancı dil seviyelerinin istenen düzeyde olmaması, 
 Bilişim kapasitesi bakımından kaynakların yetersiz olması, 
 Veri analiz sistemi ve veri bankalarının sistematik bir şekilde oluşturulması konusunda 
ki yetersizlikler, 
 Proje hazırlama ve yürütme konularında yeterli bilgiye sahip olunmaması, 
 Bütçe imkanlarının sınırlı olması, 
 AR-GE konusunda herhangi bir birimin olmaması, 
 Tarımsal eğitim ve yayınlar konusunda teknolojik altyapının yetersiz olması, 
 Personel içinde yeterli sayıda araştırmacı olmaması, 
 Tarımsal desteklerin belirlenmesinde önceden planlama yapılamaması, 

 
Fırsatlar; 
 AB uyum sürecinde bağlı olduğumuz bakanlığın öncelikli bakanlıklar arasında olması ve 
global pazarda sektörün öneminin her geçen gün artması, ve kurumsal kapasitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, 
 Uluslararası fonların kullanımı konusunda sektörün sahip olduğu avantajlar, 
 Etkin bir kamu yönetim sisteminin kurumumuz tarafından uygulanmaya başlanması, 
 Teknolojideki gelişmelerle birlikte, mevcut bilişim altyapısının istenen düzeyde 
geliştirilebilir olması, 
 Bilgi teknolojileri konularına olan ilginin her geçen gün artması, 
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 AR-GE ye ayrılan payların kamu kurumları için artırılması, 
 Ulusal ve Uluslararası düzeyde eğitim fırsatlarının artması, 

 
Tehditler; 
 Üreticilerin meslek eğitimlerinin ve gelir düzeylerinin istenen düzeyde olmaması, 
 Tarımsal envanter siteminde yaşanan aksaklıklar, 
 İlçeler bazında gelişmişlik farklılıkları, 
 Üreticilerin geleneksel değiştirilmesi zor olan bakış açıları ve kişisel özellikleri, 
 Tarım eğitimi veren kurumların altyapı yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşük olması, 
 Üreticilere Bakanlık ve kamu kurumları dışından yapılan yanlış yönlendirmeler, 
 Eğitim eksikliğinden kaynaklanan, kaynakların verimli kullanılamaması sorunu, 
 Bölgede bulunan STK'ları eğitim ve yayımcılık konusunda yeterli düzeyde faaliyet 
göstermemeleri, 
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4. GELECEĞE BAKIŞ 
 

Stratejik Planın ana gövdesini misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar hedefler ve 
stratejiler belirlemektedir. Önceki başlıklar stratejik plana hazırlık veya giriş niteliğindedir. 
Misyon, vizyon ve ilkelerin oluşturulması sonucunda, kuruluşun varması istenen noktaya nasıl 
bir çerçeve içinde ulaşılacağı amaç ve hedeflerin belirlenmesi ile ortaya çıkar. Misyon, vizyon 
ve ilkeler bir kuruluşun kurumsal kimliğine de katkıda bulunan öğelerdir. Kuruluş sadece isim, 
amblem ve iş akışı ile tanımlanamaz. Kuruluşun oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübesi, uzmanlığı 
ve geliştirdiği kurumsal tavrı belli bir kurumsal kimlik yaratır. Stratejik planlamanın bir işlevi de 
kuruluşun kurumsal kimliği ile sunduğu hizmetler arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır.  

  
Misyon ve vizyonun temel değerlerle uyumlu gerçekleşebilir hedefleri destekleyen 

ölçülü bir idealliği yansıtması önemlidir. Misyon ve vizyonun temel değerlerle uzlaştırmayan 
hedefler kurumsal kimliği etik alandan uzaklaştırır. Geleceğe bakan bir kuruluş ekonomik 
sosyal, çevresel sürdürülebilirliği dikkate alarak kurumsal kimliği inşa edebildiği ölçüde büyüme 
imkânlarını genişletmiş ve saygınlık kazanmış olur.  
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4.1.Misyon 
 

 Misyon Fransızcadan Türkçeye aktarılmış yaşayan bir sözcük.  “ Özgörev” 
olarak  Türkçeleştirilmiştir. Konumuzla ilişkilendirirsek misyon bir kurum veya kuruluşun 
varlık nedenidir; “kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade 
eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. 
Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye 
kavramdır.” 

MİSYON’umuz 

“Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu Tarımsal Politikalar 
çerçevesinde planlanan projeleri hayata geçirmek, ilimiz tarımının gelişimine 
katkıda bulunacak bölgesel projeler geliştirmek, bu projeler ile Tarım 
sektöründe üretim teknolojilerini yenileyerek, modern araç ve gereçlerin 
kullanılabileceği bir yapı değişikliği sağlayarak verimliliği ve kaliteyi 
arttırmak, bu konularda araştırma ve eğitim faaliyetlerine önem vermek, 
tarımsal üretimi kayıt altına almak, 

   Bitki ve Hayvan sağlığını koruma çalışmalarında çevreye duyarlı, 
insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek mücadele çalışmalarını yürütmek, 
sağlıklı ve güvenilir gıda üretimine yönelik denetim ve eğitim çalışmalarını 
hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek, 

   Bakanlığımızın Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli 
doğrultusunda, Tarımsal üretimin yapısını uzun dönemde hızlı ve dengeli 
geliştirmeyi mümkün kılacak düzenlemeler yapmak, Tarımsal destekleme 
politikalarını yürütmek olacaktır…” 
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4.2.Vizyon 
 

 Vizyon bir kurumun olmak istediği durumdur.  Geleceğe yönelik umudun 
güçlendirilmesidir. “ Yani vizyon bir gelecek duygusudur. Bu günün olanaklarını aşan, hayal 
edilen bir olasılık, bu günü yarına bağlayan entelektüel bir köprü, geçmişi haklı çıkarmak için 
değil, geleceğe bakmak için oluşturulan bir temeldir.” 

VİZYON ‘ umuz 

Çağdaş, güvenilir, dinamik, insan odaklı, ihtiyaçlara duyarlı, 

bitkisel ve hayvansal üretim hizmetlerinin sunumunda kaliteyi ve 

verimliliği esas alan, kaynakların sürdürülebilirliğini ön planda 

tutan, üretici-tüketici dengesini gözeten, sağlıklı ve dengeli 

beslenmeye katkıda bulunan bir kuruluş olmaktır. 
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4.3.İlkeler ve Temel  Değerler   
 

 
 



 

58 
 

4.5.Amaçlar / Faaliyetler / Hedefler / Performans Göstergeleri 

STRATEJİK 
AMAÇLAR 

HEDEFLER FAALİYETLER 

STRATEJİK AMAÇ 1 : İLİMİZDE 
TARIMSAL FAALİYETTE 
BULUNAN TÜM ÇİFTÇİLERİN 
KAYIT ALTINA ALINARAK ÇKS 
SİSTEMİ ARACILIĞIYLA 
YAPILAN DESTEKLEMELERDEN 
YARARLANMALARINI 
SAĞLAMAK 

HEDEF 1.1 : İl Genelinde 
Çiftçilikle( Bitkisel Üretim) 
Uğraşan Yaklaşık 120.000 
çiftçimiz bulunmaktadır. Bu 
sayının 111.102 adedi 
12.737.524 Dekar Alanla 
ÇKS ' ye kayıt olarak 
desteklemelerden 
faydalanmaktadır. Bu sayıyı 
115.000 Çıkarmak ve ÇKS’ 
de desteklenen arazi 
miktarını 15.000.000 
Dekara çıkartarak 
çiftçilerimizin 
desteklemelerden daha 
fazla yararlanması 
sağlanacaktır 

Faaliyet 1.1.1 : 2010 - 
2014 yıllarında çiftçi 
sayısının %3,5 artışı 
sağlanarak 2014 yılı sonu 
itibariyle 115.000 Çiftçi 
sayısına , ÇKS ' de kayıtlı 
arazi miktarında ise 
15.000.000 dekara 
ulaşılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 1.1.2 : Tarımsal 
Desteklemeler ile ilgili 
duyurular muhtarlıklar 
aracılığıyla çiftçilerimize 
ulaştırılacak, çiftçi 
mektupları, afiş ve diğer 
tanıtıcı faaliyetlerle ilgili 
yayım çalışmaları 
yapılacaktır. 

Faaliyet 1.1.3 : ÇKS 
uygulamalarıyla ilgili 
muhtarlıklarımız 
uygulama başlangıcında İl 
Müdürlüğümüz ve İlçe 
Müdürlüklerimiz 
aracılığıyla 1 günlük 
toplantılar yapılarak her 
yıl düzenli olarak 
bilgilendirilecek, 
uygulamalar 
anlatılacaktır. Böylelikle 
kayıt altına alınacak olan 
çiftçi sayısında artış 
sağlanacak ve arazi 
varlığının artması 
sağlanmış olacaktır. 

Faaliyet 1.1.4 : ÇKS çiftçi 
kayıt sisteminde mevcut 
çiftçilerin eksik bilgileri 
güncellenecek ve SMS 
sistemiyle bütün çiftçilere 
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ulaşılması sağlanarak , 
müracaatların zamanında 
yapılması sağlanacak, 
böylelikle eksik 
ödemelerin önüne 
geçilmiş olacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 2 : ÜRÜN 
VERİMİNİ ARTIRMADA 
ÖNEMLİ YERİ OLAN TOPRAK 
ANALİZİNİN 
YAYGINLAŞTIRILARAK , DAHA 
KALİTELİ ÜRÜNLER ELDE 
EDİLMESİNİ SAĞLAMAK. 

HEDEF 2.1 : İlimizde 
yaklaşık 111.102 ÇKS ' ye 
kayıtlı çiftçi olup ancak % 
29 Si topraklarını analiz 
ettirmektedir. Hedefimiz 
çiftçilerimizin % 70 
topraklarını analiz ettirmesi 
ve ilimizin toprak 
haritasının ortaya 
çıkartılmasının sağlanması.  

Faaliyet 2.1.1 
Bakanlığımız 2009 
yılından itibaren 50 dekar 
ve üzeri arazilerin toprak 
tahlili yaptırmasını gübre 
desteği alabilmesi için 
zorunlu hale getirmiştir. 
Bu rakamın her yıl % 10 
Oranında artırılarak 
toprak tahlil sayısını 
artırmaktır. 

Faaliyet 2.1.2 İlimizde ki 
toprakların büyük kısmı 
küçük parsellerden 
oluşmakta ve 
işletmelerde küçük 
işletmelerden 
oluşmaktadır. 5403 sayılı 
Toprak ve Arazi Kullanımı 
Kanunu ile arazilerin 25 
dekarın altında satışları ve 
bölünmeleri engellenmiş 
olup, toplulaştırma 
faaliyetleri ile arazilerin 
parsel büyüklüklerinin 
artırılması sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 3 : 
ÜLKEMİZİN SU KAYNAKLARI 
POTANSİYELİNİN DAHA 
VERİMLİ KULLANILMASI, SU 
ÜRÜNLERİ KONUSUNDA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 
SAĞLANMASI, ÇEVRENİN 
KORUNMASI, KALİTELİ ve 
GÜVENLİ GIDA TEMİNİ İÇİN SU 
ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ 
YATIRIMLARIN PLANLI BİR 
ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
VE ÜRETİM SIRASINDA ETKİN 
BİR DENETİMİN SAĞLANMASI. 

HEDEF 3.1 : İl Genelinde 33 
adet alabalık üretimi 
işletmesi mevcut olup 
kapasite toplamı 359.796 
KG dır. Hedefimiz 2014 yılı 
sonu itibariyle 399.977 KG 
dır alabalık üretiminin 
gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. 

Faaliyet 3.1.1 : Mevcut 
Olan 33 adet Alabalık 
Üretim işletmesinin 
399.977 KG kapasite ile 
faaliyetlerini sürdürmesini 
sağlamak ve bu 
işletmeleri hayvancılığın 
desteklenmesi kararları 
kapsamında teşviklerle 
desteklemek. 

Faaliyet 3.1.2 : Kurulan 
İşletmelerin Su Ürünleri 
yönetmeliği çerçevesinde 
her yıl denetimlerinin 
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düzenli şekilde 
yapılmasını sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ 4 : İNSAN 
BESLENMESİNDE ÖNEMLİ YER 
TUTAN ET VE SÜT , İLİMİZDE 
ÇİFTÇİLERİMİZİNDE ÖNEMLİ 
GEÇİM KAYNAĞIDIR. 
AMACIMIZ SIĞIR VARLIĞI 
SAYIMIZLA BİRLİKTE BİRİM 
BAŞINA DÜŞEN ET VE SÜT 
ÜRETİM MİKTARLARINI 
ARTIRARAK İL VE ÜLKE 
EKONOMİSİNE KATKI 
SAĞLAMAK, ÇİFTÇİLERİMİZİN 
GELİRİNİ ARTIRARAK REFAH 
SEVİYESİNİ ARTIRMAK. 

HEDEF 4.1 : İlimizde 
yaklaşık 399.189 Baş sığır 
mevcudu vardır. Sığır 
Mevcudunun % 54 'ü 
Kültür, % 36 Melez % 10 
Yerli ırktır. Ve mevcut süt 
üretimi 506.739 Tondur. 
Hedefimiz 2014 yılı sonuna 
kadar 449.000 Baş sığır ve 
633.423 Ton süt üretimi 
hacmine ulaşmaktır. 

Faaliyet 4.1.1 : Sığır 
başına süt ve et üretimini 
artırmak amacıyla 
gerçekleştirilen 
faaliyetlere aralıksız 
olarak devam etmek. 

Faaliyet 4.1.2 : Suni 
Tohumlama 
faaliyetlerindeki başarı 
için sürdürülen 
çalışmaların devamı , 
sığırların işletme 
kontrolleri ve 
pedigrilerinin eksiksiz 
tutulmasını sağlamak 

Faaliyet 4.1.3 : Önceki 
yıllarda yaygın olan 3 baş 
ve altı işletme sayıları son 
yıllarda 5 baş ve üzerine 
çıkmıştır. Hayvancılık 
çalışmalarına teşvik ve 
desteklemeler hız 
kazandırmış olup 
hedefimiz 20 baş ve üzeri 
işletme sayısını İl 
genelinde 
 yaygınlaştırmak ve 
geçimini hayvancılıkla 
sağlayan işletmeler 
oluşturmaktır. 

 
Faaliyet 4.1.4 : Tüm 
Yerleşim birimlerinde 
damızlık sığır yetiştiriciliği 
konusunda eğitimler 
yapılarak, yayım 
faaliyetleri 
hızlandırılacaktır. 

HEDEF 4.2 : İlimizde ki 
1.119.868 ton olan Yem 
Bitkisi Üretimini 2014 yılı 
sonuna kadar 1.244.298 

Faaliyet 4.2.5 : İlimizde 
ÇKS ' ye ( Yem Bitkisi ) 
Kayıtlı yaklaşık 111.000 
Çiftçimiz 310.000 Dekar 
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tona çıkarmaktır. alanda Yem Bitkisi ekilişi 
yapmaktadır. Mevcut 
Ekilişi alanını 2014 yılına 
kadar her yıl % 5 
artırılarak 375.000 Dekara 
Çıkartılması 
amaçlanmaktadır. 

STRATEJİK AMAÇ 5 : 
TOPRAĞIN DOĞAL VE YAPAY 
YOLLARLA KAYBINA VE 
NİTELİKLERİNİ YİTİRMESİNİ 
ENGELLEYEREK 
KORUNMASINI, 
GELİŞTİRİLMESİNİ VE ÇEVRE 
ÖNCELİKLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İLKESİNE UYGUN 
OLARAK PLANLI ARAZİ 
KULLANIMINI SAĞLAYACAK 
TEDBİRLERİN ALINMASI. 

HEDEF 5.1 : Arazi Ve 
Toprak Kaynaklarının 
Bilimsel Esaslara Uygun 
Olarak Belirlenmesi , 
Sınıflandırılması , Arazi 
Kullanım Planlarının 
Hazırlanması, Koruma Ve  
Geliştirme Sürecinde 
Toplumsal , Ekonomik ve 
Çevresel Boyutların 
Katılımcı Yöntemlerle 
Değerlendirilmesi, Amaç 
Dışı ve Yanlış Kullanımların 
Önlenmesi   Korumayı 
Sağlayacak Yöntemlerin 
Belirlenmesi. 

Faaliyet 5.1.1 :Arazi 
toprak kaynaklarının 
bilimsel olarak 
belirlenmesi ve kullanım 
planlarının hazırlanması. 

Faaliyet 5.1.2 : Arazi 
kullanımını gerektiren 
tüm girişimleri 
yönlendirmek üzere yerel 
plan veya projelerin 
uygulanmasını sağlamak. 

Faaliyet 5.1.3 : Yeter 
büyüklükteki parsel 
büyüklüğünün korunması 
için hisseli satış , ifraz gibi 
işlemlerin 
izinlendirmelerinin 
yapılması. 

Faaliyet 5.1.4 : Tarımsal 
veya tarım dışı 
faaliyetlerden 
kaynaklanan toprağı 
kirletici ve bozucu 
olumsuzlukların izlenmesi 
ve giderilmesi için 
önlemlerin alınmasını 
sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ 6 : MERA , 
YAYLAK , KIŞLAK ve KAMUYA 
AİT OTLAK VE ÇAYIRLARIN 
TESPİTİ, TAHDİTİ İLE KÖY ve 
BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİKLERİ 
ADINA TAHSİS YAPILMASI , 
BELİRLİ ŞARTLARA GÖRE 
KULLANILMASI, BAKIM ve 
ISLAHININ YAPILARAK 
VERİMLİLİKLERİNİN 
ARTIRILMASINI VE 
SÜRDÜRÜLMESİNİ, 

HEDEF 6.1 :  İlimiz yerleşim 
birimlerinde mera tespit ve 
tahdit çalışmaları 
yapılmakta olup 688.793 
Hektar alanda mera tespiti 
yapılmıştır. 2014 yılı 
itibariyle mera tespit 
çalışmaları tamamıyla 
bitirilecektir. Yapılan 
istatistiklere göre Konya'da 
mera alanı 761.460 
Hektar'dır. 

Faaliyet 6.1.2 : 2012 
yılından itibaren tespiti 
yapılan tüm mera 
parsellerinin sayısal 
ortamda MERBİS ( Mera 
Bilgi Sistemi ) 'e girilmesi 
tamamlanacaktır. 

Faaliyet 6.1.3 : Mera 
teknik ekiplerince mera 
tecavüzleriyle ilgili 
tespitler yapılarak 
tecavüzlerin önüne geçilip 



 

62 
 

KORUNMASINI, 
GEREKTİĞİNDE KULLANIM 
AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ 
SAĞLAMAK. 

, meraların eski hallerine 
getirilmeleri sağlanacak. 

Faaliyet 6.1.4 : Meralarda 
ot verimliliğini artırmak 
amacıyla her yıl otlatma 
planları yaparak her köy 
için ayrı ayrı mera otlatma 
başlangıç ve otlatmaya 
son verme tarihleri 
belirlenerek muhtarlıklara 
bildirilecek. 

STRATEJİK AMAÇ 7. KONYA 
İLİNDE BRUCELLA 
HASTALIĞININ GİRİŞİNİN 
ENGELLENMESİ VE 
HAYVANLARDA 
ERADİKASYONUN 
SAĞLANMASI. 

HEDEF 7.1 : 2010 - 2014 
yılları arasında kontrol, 
denetim ve aşılama 
çalışmalarıyla Konya'da 
Büyükbaş ve Küçükbaşta 
Brucellayı eradike etmek; 
insan sağlığına katkıda 
bulunmak. 

Faaliyet 7.1.1 : İlimize 
Bağlı belde ve köylerde, 
büyükbaş hayvancılığın 
yoğun olarak yapıldığı 
köyler olmak üzere 
aşılama faaliyetlerinin 
yapılması, Hastalıkların 
engellenmesi için belgesiz 
ve aşısız hayvan alım 
satımlarının yapılmaması 
konusunda bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması. 

Faaliyet 7.1.2 : Aşılama 
yaptıran yetiştiricilere 
buzağı ve kuzulama 
başına destek verilmesi. 

Faaliyet 7.1.3 : 3-6 aylık 
dişi buzağılara , 2010 
yılında 60.000  Baş 
uygulama 
gerçekleştirilmiş. daha 
sonraki yıllar %10 artışla 
2014 yılına kadar 85.000 
Buzağıya aşılama 
yapılacaktır. 

Faaliyet 7.1.4 : 3-6 aylık 
kuzulara, 2010 yılında 
200.000 Baş kuzuya , 
daha sonraki yıllar %10 
artış sağlayarak 2014 
yılına kadar 280.000 Sığıra 
aşılama yapılacaktır. 

Faaliyet : 7.1.5 : 
Büyükbaş ve Küçükbaş 
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hayvan varlığımızın 
tamamı 2014 yılına kadar 
aşılanıp, TURKVET kayıt 
sistemine kaydedilecektir.  

HEDEF 7.2 : Brucella 
Hastalığıyla Çiftçilere 
gerekli bilgilerin verilmesi. 

Faaliyet : 7.1.6 : 
Hastalıklarla İlgili Olarak 
eğitim ve yayım 
çalışmaları yapılarak 
çiftçilerin 
bilgilendirilmeleri 
sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 8 : BAĞCILIK 
VE MEYVECİLİK YAPAN 
ÜRETİCİLERİN PAZARA 
KALİTELİ ÜRÜNÜ 
ULAŞTIRMASI, TÜKETİCİNİN 
SAĞLIKLI VE KALİTELİ ÜRÜN 
TÜKETEBİLMESİ , İMALAT 
SANAYİNİN REKABET 
EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI 
NİTELİKTE UYGUN VE KALİTELİ 
HAM MADDENİN TEMİN 
EDİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR. 

HEDEF 8.1 : İlimizde 9947.8 
hektarlık alanda  70.811 
Ton elma üretimi 
yapılmaktadır. Elma 
üretimi kapasitesi her yıl 
düzenli olarak % 2 
Oranında artırılarak 2014 
yılında 78.337 Tona 
ulaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Faaliyet : 8.1.1 : Her yıl 
Düzenli olarak meyvecilik 
üretimiyle ilgili kaliteyi 
artırmaya yönelik 
yetiştirme teknikleri 
konusunda 
demonstrasyon, çiftçi 
eğitim toplantısı ve çiftçi 
kursları düzenlenecektir. 

Faaliyet : 8.1.2 : Bağcılık 
ve Meyvecilik Konularında 
Çiftçilere dağıtılmak üzere 
10.000 Adet broşür 
dağıtılarak çiftçilere 
dağıtılacaktır. 

Faaliyet 8.1.3 : İç ve Dış 
pazarlara kaliteli ve 
standart elma 
sürülebilmesi için hasat 
anında ve hasat 
sonrasında ürün 
kayıplarını en aza 
indirmek için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

HEDEF 8.2 : İlimizde 
meyvecilik yapılan 347.808 
Dekarlık alanın % 38,  inde 
yani 133.748 Dekarında 
yapılan bağcılık ile 57.609 
Ton üzüm üretilmekte ve 
bu ülkemizin % 1,3 ünü 
karşılamaktadır. Modern 
Bağcılık teknikleri 
kullanılarak her yıl üretim 
miktarlarının % 2 oranında 

Faaliyet 8.2.1 : İlimizdeki 
bağ alanlarının büyük bir 
çoğunluğunu oluşturan 
yaşlı verimden düşmüş 
eski sistem (yer bağları) 
yerine fidan, destek 
sistemi gibi girdilerin 
karşılandığı modern örnek 
tesislerin kazandırılması 
için projeler üretilerek 
yüksek sistem bağcılık 
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artırılması. yaygınlaştırılacaktır.  

Faaliyet 8.2.2. : Yerel 
çeşitlerin yanı sıra ülke 
pazarında isim yapmış 
çeşitlerin yetiştiriciliği 
yaygınlaştırılacaktır. 

HEDEF 8.3 :İlimizde toplam 
meyve üretim alanı 
347.808 Hektardır. Üretim 
hacmi 215.416 tondur. 
2014 yılına kadar bu 
rakamların % 10 oranında 
artırılması 
hedeflenmektedir. 

Faaliyet 8.3.1 : Dünya 
pazarlarında tercih edilen 
900 ziraat kiraz çeşidinin 
ilimizde özellikle yüksek 
rakımlı yerlerde dikim 
alanlarının artırılması ve 
mevcut olanlardan kaliteli 
meyve alabilmek için 
demonstrasyon, çiftçi 
eğitim toplantıları , çiftçi 
kursları gibi yayım 
faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet 8.3.2 : Meyvecilik 
konusunda ürün 
çeşitlendirmeleri 
artırılarak meyve üretim 
hacmi geliştirilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 9 : 
HAYVANSAL ÜRETİMDE 
VERİMLİLİĞİN VE GELİRİN 
ARTIRILMASI İÇİN, ÇAĞIN 
GEREKTİRDİĞİ EN SON BİLGİ 
VE TEKNOLOJİLERİ 
KULLANARAK KONYA'DA 
HAYVANSAL ÜRETİMDE 
HAYVAN BAŞINA DAHA ÇOK 
VE KALİTELİ ÜRÜN ALINMASI 
SAĞLANACAKTIR. 

HEDEF 9.1 : İlimizde son 
yıllarda yapılan çalışmalarla 
ekim alanları oldukça 
artırılan tek ve çok yıllık 
yem bitkileri ekim 
alanlarının , toplam tarım 
alanları içerisinde ki payı 
2014 yılı sonuna kadar %10 
artırılacaktır. 

Faaliyet 9.1.1 : 2010 - 
2014 yılları arasında 
düzenli olarak yem 
bitkileri yetiştiriciliği 
konularında çiftçi 
eğitimleri 
düzenlenecektir. 

Faaliyet 9.1.2 : 2010 - 
2014 yılları arasında 
yonca, korunga, Macar 
fiği, adi fiğ, sudan otu ve 
silajlık mısır 
demonstrasyonları 
kurulacaktır. 

Faaliyet 9.1.3 : Yem 
Bitkileri konularında yazılı 
materyaller hazırlanarak 
çiftçilere dağıtımı 
yapılacaktır.  

HEDEF 9.2 : Mevcut Süt 
Verimini 3411 Litreden 

Faaliyet 9.2.1 : Verimi 
düşük ırkların 



 

65 
 

4000 Litreye çıkarmak. kullanılmamasının 
sağlanması. 2010-2014 
yıllarında ilimize bağlı 
belde ve köylerde, 
büyükbaş hayvancılığın 
yoğun olarak yapıldığı 
köylerden başlamak 
üzere, suni tohumlamanın 
önemi ve gerekliliği 
anlatılacaktır. 

Faaliyet 9.1.2 : Eğitim ve 
yayım çalışmalarında 
kullanılmak üzere suni 
tohumlama , hayvan 
yetiştirme, kaliteli süt ve 
sağım hijyeni konularında 
5000 adet renkli liflet 
basılacaktır. 

HEDEF 9.3 : Hayvanlarda 
bakım ve besleme 
yetersizliklerinin 
giderilmesi için yem 
bitkileri üretiminin ve 
silajın büyükbaş hayvan 
beslemesindeki önemi ve 
yapımının anlatılması. 

Faaliyet 9.2.1 : Yem 
Bitkileri yetiştiriciliği 
konusunda eğitim 
toplantıları 
düzenlenecektir. 

Faaliyet 9.2.2 : Yem 
Bitkileri yetiştiriciliği 
konusunda 
demonstrasyonların 
düzenlenmesi 

Faaliyet 9.2.3 : Sözleşmeli 
ve organik yem bitkisi 
ekilişleri önder çiftçilere 
benimseterek 
yaygınlaştırılacaktır. 

HEDEF 9.4 : Hayvan 
Sağlığını ve insan sağlığını 
tehdit eden hastalıklarının 
önüne geçilmesi 

Faaliyet 9.3.1 : Bulaşıcı 
hayvan hastalığı çıktığında 
hastalığı söndürmek veya 
bulaşıcı hastalıklardan 
korunmak için, bulaşmaya 
vasıta olabilecek her şeyin 
veteriner hekim 
kontrolünde temizlenip 
dezenfekte edilmesi 
mecburidir. Bu konuda 
eğitim çalışmaları 
yapılacaktır. 
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HEDEF 9.4 : İlimizde, 
1054,03 Ton Olan Bal 
Üretimi , 2014 yılına kadar 
1362,00 Ton'a çıkarılarak 
arı sütü, polen, arı zehri, 
propolis ve balmumu 
ürünleri üretimi 
yaygınlaştırılacaktır. 

Faaliyet 9.4.1 : arıcıların 
bugünün tekniklerine 
uygun yetiştiricilik 
yapabilmeleri, sağlıklı ve 
kaliteli bal elde etmeleri 
amacıyla ; yetiştirme 
teknikleri ile hastalık ve 
zararlılar konusunda 
eğitimler verilecektir. 

Faaliyet 9.4.2 : Arıcıların 
bugünün tekniklerine 
uygun yetiştiricilik 
yapabilmeleri, sağlıklı ve 
kaliteli bal elde etmeleri 
amacıyla; yetiştirme 
teknikleri ile hastalık ve 
zararlılarla mücadele 
konusunda eğitimler 
verilmesi 

Faaliyet 9.4.3 : Eğitim 
çalışmalarında 
kullanılmak üzere arı 
yetiştiriciliği, ana arı 
kullanımı, arı ürünleri, arı 
hastalık ve zararları 
konusunda 5000 Adet 
liflet, broşür ve afiş 
basılacaktır. 
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Faaliyet 9.4.4 : Arı 
yetiştiricileri birliği ve 
diğer örgütler arasında 
bilgi alışverişi ve 
örgütlenme bilincinin 
artırılması amacıyla 
planlanacak, eğitim 
toplantıları sayesinde 
arıcılık yapan üreticiler 
birlik çatısı altında 
toplanmaları 
amaçlanmıştır. 

STRATEJİK AMAÇ 10 : 
ÜRETİCİLERİN PAZARA ERİŞİM 
DÜZEYLERİNİN ARTIRILMASI , 
TARIM-SANAYİ 
BÜTÜNLEŞMESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE İMALAT 
SANAYİNİN REKABET 
EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI 
NİTELİKTE UYGUN VE KALİTELİ 
HAM MADDENİN TEMİN 
EDİLMESİ SAĞLANACAKTIR. 

HEDEF 10.1 : İlimiz 
hububat yetiştiriciliğinde 
verim ve kaliteyi artırmak, 
hastalık ve zararlılara karşı 
daha etkin koruma 
sağlamak için 95.000 Olan 
sertifikalı tohumluk 
kullanımı 2014 yılına kadar 
160.000’e Çıkartılacaktır. 

Faaliyet 10.1.1 : Sertifikalı 
Tohumluk kullanımının 
artırılmasına yönelik 
eğitim çalışmaları 
yapılacaktır. 

Faaliyet 10.1.2 : Her yıl 
hasat mevsiminde , 
sertifikalı tohumluklar ile 
merkez köylerde 
demonstrasyonlar 
kurularak tarla günleri 
düzenlenecek, çiftçilere 
verimdeki farklılıklar 
gösterilecektir. 

Faaliyet 10.1.3 : Sertifikalı 
Tohum kullanımının 
önemine yönelik yazılı 
görseller hazırlanarak 
çiftçilere dağıtılacaktır. 

Faaliyet 10.1.4 : Hububat 
tarımında modern tarım 
teknikleri konularında 
yılda 2 Kez eğitimler 
düzenlenecektir. 

Faaliyet 10.1.5 : Her yıl 
süne zararlılarının 
engellenmesine yönelik 
eğitim çalışmaları 
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düzenlenecektir. 

Faaliyet 10.1.6 : Anız 
yangınlarının önüne 
geçmek için her yıl  
Bakanlıktan gelen 
miktarda gelen liflet ve 
afişler dağıtılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 11 : 
TARIMSAL FAALİYETLERİN 
ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ 
İLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLMESİ , 
DOĞAL- YÖRESEL ARZ EDEN 
YA DA RİSK ALTINDA 
BULUNAN TARIM VE MERA 
ARAZİLERİNİN 
ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI, 
GELİŞTİRİLMESİ VE BU 
BAĞLAMDA YÖRE 
EKOLOJİSİNE UYGUN 
TARIMSAL ÜRÜN 
PLANLAMASI İÇİN ORGANİK 
TARIM UYGULAMALARI 
YAYGINLAŞTIRILACAKTIR. 

HEDEF 11.1 : İlimizde yeni 
ürünler konusunda organik 
tarım çalışmaları yapılarak, 
mevcut organik tarım alanı 
kapasitesi 3800 Dekardan 
her yıl %30 Dekar 
artırılarak 2014 yılı sonuna 
kadar 11.597 dekara 
çıkartılacaktır. 

Faaliyet 11.1.1 : 2014 
yılına  kadar Büyükbaş 
hayvanda organik et ve 
süt üretimi,ve organik bal, 
balmumu, polen ve arı 
ürünleri üretimi 
artırılacaktır.  

Faaliyet 11.2.1 : Kaliteli 
ve ihracat limitlerinin 
altında kalıntı içeren ve 
organik tarıma geçişi de 
kolaylaştıran entegre 
mücadeleyi 
yaygınlaştırmak amacıyla 
halen toplam 25.615 
Dekar alanda yapılan iyi 
tarım uygulamaları 2014 
yılına kadar 100.000 
Dekara çıkartılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 12 : 
SULAMA YAPILAN 
ALANLARDA SULAMA 
RANDIMANI YÜKSELTİLEREK 
BİRİM SUYLA DAHA GENİŞ 
ALANIN SULANMASI 
SAĞLANARAK TOPLAM SU 
TÜKETİMİ AZALTILACAK VE 
İLİMİZİN MEVCUT EMNİYETLİ 

HEDEF 12.1 : 2014 yılına 
kadar ilimizde tarımla 
uğraşan 3000 Çiftçiye 
doğru sulama teknikleri 
anlatılacaktır. 

Faaliyet 12.1.1 : 2014 
yılına kadar her yıl 
sulamanın yoğun olarak 
yapıldığı Köyde 3000 
Çiftçiye tarımsal sulama 
teknikleri anlatılacaktır. 
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SU REZERVİ KORUNACAKTIR. 

Faaliyet 12.1.2 : 2014 
yılına kadar düzenlenecek 
eğitim ve yayım 
faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere 3000 
Adet liflet hazırlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 13 : 

KÖYLERDE YAŞAYAN ÇİFTÇİ 

KADINLARIN GIDA 

MUHAFAZASI, SUYUN 

TASARRUFLU KULLANILMASI, 

İYOTLU TUZ KULLANIMI, 

YETERLİ ve DENGELİ 

BESLENME ALIŞKANLIĞININ 

KAZANDIRILMASI, SEBZECİLİK, 

MEYVECİLİK , SÜT SIĞIRCILIĞI 

YETİŞTİRİCİLİĞİ, ARICILIK 

HAKKINDA EĞİTİLMELERİ 

AMAÇLANMAKTADIR. 

HEDEF 13.1 : Ülkemiz 

ekonomisine büyük katkıda 

bulunan çiftçi kadınların ev 

ekonomisi konusunda 

eğitimlerini sağlamak. Su 

kaynaklarının daha etkili 

kullanımı %80 oranında 

damla sulama yöntemine 

geçilmesini sağlamak. 

Sebze meyve ve süt 

sığırcılığı yetiştiriciliği 

konusunda 100 kadın 

çiftçiye eğitim vermek. 

 
Faaliyet 13.1.1 : Ev 
ekonomisi kapsamında 
gıda muhafaza konularına 
yönelik kışlık salamura, 
turşu, zeytin, reçel, 
marmelat, peynir, yoğurt 
yapımı ve gıdaların 
dondurularak 
saklanmaları konularında 
her yıl 40 köyde eğitim 
çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyet 13.1.2 : Kadın 
Çiftçilerin eğitimi projesi 
kapsamında istekli ve 
ihtiyaç duyulan köylerde 
çiftçi kadınların süt 
sığırcılığı meyvecilik, 
sebzecilik ve arıcılık 
konularında eğitimin 
sağlanması amacına 
yönelik çalışmalarda 
bulunulacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 14 : 
ENTEGRE MÜCADELENİN 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

HEDEF 14.1 : İl genelinde 
kiraz ve buğdayda 
uygulanan entegre 
mücadeleyi 
yaygınlaştırmak, diğer 
ürünlerde de aynı ilkeler 

Faaliyet 14.1.1 : Zirai 
ilaçların kullanımı 
konusunda eğitimler 
düzenlenerek bilinçsiz 
zirai ilaç kullanımının 
önüne geçilecektir. 
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çerçevesinde mücadele 
yapılmasını sağlamak. Nihai 
olarak entegre ürün 
üretimine geçmek. 

Faaliyet 14.1.2 : Zirai ilaç 
kullanımının disiplin altına 
alınmasıyla ihraç edilen 
ve iç tüketimde kullanılan 
ürünlerde ilaç kalıntısı 
riski ortadan 
kaldırılacaktır. 

Faaliyet 14.1.3 : Bütün bu 
uygulamaların tabi 
sonucu olarak doğal 
denge korunmuş olacak 
ve üretimde ki girdi 
maliyetleri 
düşürülecektir. 

Faaliyet 14.1.4 : 
Önümüzdeki 1 yıl 
içerisinde kiraz da 6000 
dekar alanda mücadele 
yapılmaktadır. 2011 yılı 
sonu itibariyle 12.000 
dekara çıkartılması 
hedeflenmiştir.  Buğday 
da ise 500.000 dekardan 
1.000.000 dekar alanda 
entegre mücadele 
yapılması 
planlanmaktadır. 

STRATEJİK AMAÇ 15 : SÜNE VE 
KIMILLA MÜCADELENİN 
SÜRDÜRÜLMESİ 

HEDEF 15.1 : Hububatta 
Süne ve Kımıl Zararlısı ile 
Mücadelede Sağlanan 
başarının Devam 
Ettirilmesi. 

Faaliyet 15.1.1 : 2010 
yılında Yönetimli Çiftçi 
Mücadelesine 
geçildiğinden dolayı, 
çiftçilerimizin dikkat 
edeceği hususlar 
anlatılacaktır. 

Faaliyet 15.1.2 : Süne ve 
Kımıl la biyolojik 
mücadeleyi desteklemek 
amacıyla doğal 
düşmanlara yaşam ortamı 
hazırlanması için hububat 
sahalarının kenarlarının 
ağaçlandırılması 
çalışmaları artarak devam 
etmektedir. 
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Faaliyet 15.1.3 : Süne ve 
Kımıl la mücadelede 
kültürel, biyolojik ve 
kimyasal mücadele 
metotları konusunda 
çiftçi eğitimlerine ağırlık 
verilecektir. 

Faaliyet 15.1.4 : Süneyle 
mücadelede 6.500.000 
dekar alanda sürvey 
çalışması yapılacak nimf 
yoğunluğunun fazla 
olduğu yerlerin 
ilaçlanması sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 16 : 
YÖNETİMLİ ÇİFTÇİ MÜCADELE 
ÇALIŞMALARININ SİSTEMLİ 
BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ 

HEDEF 16.1 : Zirai 
Mücadele Çalışmalarının 
ağırlığını Oluşturan 
Yönetimli Çiftçi Mücadelesi 
Çalışmalarında Öncelikle 
Hastalık, Zararlı ve Yabancı 
Otlara Karşı Kültürel 
Tedbirlerin ve Koruyucu 
İlaçlamaların Yapılmasını 
Temin etmek. 

Faaliyet 16.1.1 : Hububat 
ve Yemeklik baklagillerde 
toprak altı zararlıları ve 
mantariyel hastalıklara 
karşı tohum ilaçlamasının 
yapılmasını sağlamak. 

Faaliyet 16.1.2 : İlimizde 
son yıllarda özellikle 
sözleşmeli olarak artan 
patatesin hastalık ve 
zararlılarına karşı tohum 
ilaçlanması yapılmasını 
sağlamak. 

Faaliyet 16.1.3 : 
Önümüzde ki yıllarda 
hastalık ve zararlılarına 
karşı 2.000.000 Ton 
tohum yada tohumluğun 
ilaçlanması sağlanacaktır. 

Faaliyet 16.1.4 : Yaklaşık 
6.500.000 Dekar hububat 
sahasında yabancı otlara 
karşı kimyasal mücadele 
yapılacaktır. Yine iklim 
şartlarına göre nohut , 
fasulye de hastalık , 
zararlı ve yabancı otlara 
karşı yüzey ilaçlaması 
şeklinde kimyasal 
mücadele yapılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 17 : MEYVE - 
BAĞ ve SEBZE HASTALIK 

HEDEF 17.1 : İlimizin de ki 
meyve türleri üretiminde 

Faaliyet 17.1.1 : 
2.988.500 elma ağacı olan 
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ZARARLILARI İLE MÜCADELE 
FAALİYETLERİNİN 
SÜRDÜRÜLMESİ 

hastalık ve zararlılarına 
karşı tahlil ve erken uyarı 
istasyonlarını da kullanarak 
daha etkin mücadele 
yapılmasını sağlamak, 
ilaçlama sayısında ve 
dolayısıyla zirai mücadele 
maliyetinde azalma 
sağlamak. 

ilimizde 8 Adet tahmin ve 
erken uyarı 
istasyonundan alınan 
verilerle üreticilere 
hastalık ve zararlılara 
karşı ilaçlama zamanını 
bildirimini yapmak. 

Faaliyet 17.1.2 :Hastalık 
ve Zararlılara karşı 
kimyasal mücadele 
dışında ki biyolojik ve 
biyoteknik uygulamaların 
tanıtılıp 
yaygınlaştırılmasını 
sağlamak. Çiçek zınnına 
karşı mavi leğen, yaprak 
büken ve gövde kurdu 
kelebeklerine karşı 
pekmezli besin 
tuzaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması. 

Faaliyet 17.1.3 : Farklı 
rakımlarda ki bağ 
sahalarında her 150-200 
metrelik rakım farkı 
dikkate alınarak 
gruplandırma yapılacak, 
yeni tesis edilecek tahmin 
ve erken uyarı istasyonları 
ile bağ hastalık 
zararlılarına karşı da etkin 
bir mücadele yapılması 
sağlanacaktır. 

Faaliyet 17.1.4 : İlimizde 
son yıllarda kültür 
çeşitleri ile yüksek sistem 
bağ tesisinin 
yaygınlaşması, bağ 
hastalık ve zararlıları ile 
daha etkin bir mücadele 
yapılmasını zorunlu 
kılmaktır. Burada nihai 
hedef fenolojiye göre 
takvim ilaçlaması yapmak 
değil, tahmin erken uyarı 
istasyonları ile hastalık ve 
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zararlı çıkış tespit 
edildiğinde ilaçlama 
yapılamasını sağlamaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 18 : GENEL 
ZARARLILARLA MÜCADELE 
YAPILMASI 

HEDEF 18 : İlimizde Yoğun 
Olarak Görülen Tarla faresi 
ve Yaban Domuzuna Karşı 
Alternatif Mücadele 
Metotların Belirlenmesi. 

Faaliyet 18.1.1 : Özellikle 
yumrulu bitkilerin 
yetiştirildiği ve yabancı 
otla kaplı alanlarda 
görülen tarla faresine 
karşı çinko fosfürle 
hazırlanan zehirli yemle 
mücadelenin dışında tarla 
faresinin tabi düşmanı 
olan tilki, baykuş, kartal, 
şahin, yılan gibi 
hayvanların korunmasını 
sağlamak. 

Faaliyet 18.1.2 : Yaban 
Domuzu ile Mücadele de 
ise sürek avının yanı sıra 
tabi hayatta doğal 
düşmanı olan kurtların 
öldürülmesini 
engellemek. Sürek 
avlarının da yaz ayları 
yerine ilkbahar ve 
sonbahar da zarar 
yapılmasını beklemeksizin 
geniş bir katılımla 
gerçekleştirmek. 

STRATEJİK AMAÇ 19 : İÇ 
KARANTİNA TEDBİRLERİNİN 
UYGULANMASI 

HEDEF 19.1 : Ülkemizde 
görülen iç karantinaya tabi 
hastalık ve zararlıların 
temiz bölgelere ulaşmasını 
önlemek. 

Faaliyet 19.1.1 : Gerek 
ilimizde üretilen gerekse 
ilimize dışarıdan giren her 
türlü fide, fidan, çöğür, 
süs bitkisi ve 
tohumlukların iç 
karantina etmenleri 
yönünden muayenesini 
yapmak yada yapıldığını 
denetlemek. Bulaşık bitki 
yada tohumlukları 6968 
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sayılı Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina 
Kanununun ilgili 
hükümleri gereğince imha 
etmek ve diğer cezai 
müeyyideleri uygulamak. 

STRATEJİK AMAÇ 20 : AVRUPA 
BİRLİĞİ MÜZAKERE 
SÜRECİNİN DEVAM ETTİĞİ ŞU 
GÜNLERDE GIDA 
İŞLETMELERİMİZİ AB'NİN 
İSTEDİĞİ HİJYEN VE GIDA 
GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE 
UYUMLU HALE GETİREBİLMEK 
VE İLİMİZDE ÜRETİLEN 
ÜRÜNLERDE KALTEYİ EN ÜST 
SEVİYELERE ÇIKARABİLMEK 
İÇİN, ÜRETİM YERLERİNE 
YÖNELİK DENETİM VE EĞİTİCİ 
ÇALIŞMALARA AĞIRLIK 
VERİLMESİ VE İLİMİZDE 
SAĞLIKLI BİR TOPLUM 
OLUŞTURABİLMEK İÇİN  "EN 
İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN 
KENDİSİDİR" SLOGANI İLE 
GIDA GÜVENLİĞİ 
KONUSUNDA TÜKETİCİLERE 
YÖNELİK EĞİTİCİ 
FAALİYETLERDE BULUNARAK 
GIDA DENETİMLERİNE 
TÜKETİCİLERİ DE DAHİL 
EDEREK GIDA GÜVENLİĞİ 
KONUSUNDA BAŞARI 
SEVİYEMİZİ %100 
ÇIKARMAKTIR. 

HEDEF 20.1 : Öncelikli 
Görevimiz olan halk 
sağlığının korunması için 
ilimizde ki tüm gıda 
işletmelerinin sağlıklı ve 
hijyenik bir ortamda kaliteli 
ve mevzuatlar 
çerçevesinde faaliyet 
göstermeleri için etkin bir 
şekilde denetim ve 
kontrolün sağlanması. 

Faaliyet 20.1.1 : 
Planlanan yıllarda ilimizde 
7 gün 24 saat gıda 
güvenliğinin sağlanması 
açısından denetim ve 
kontrol mekanizmalarının 
etkin bir şekilde planlanıp 
kullanılması. 

Faaliyet 20.1.2 : 
Planlanan yıllarda gıda 
hizmetlerinin daha etkin , 
daha hızlı ve daha verimli 
hale getirilebilmesi için bu 
konuda yetkili olan 
Belediye Başkanlığı, İl 
Özel İdaresi, Sağlık İl 
Müdürlüğü ve 
Müdürlüğümüz arasında 
etkin bir koordinasyon ve 
iletişim sağlanacaktır. 

Faaliyet 20.1.3 : İl 
Müdürlüğümüzden Gıda 
Sicili Sertifikası ve Üretim 
İzni Sertifikası alarak ilimiz 
merkez ve ilçelerinde 
faaliyet gösteren gıda ve 
gıda ile temas eden 
madde ve malzeme 
üretimi yapan tüm 
işletmelerin haksız 
rekabete uğramaması için  
Gıda Sicil Sertifikası ve 
Üretim İzni Sertifikası 
almayan işletmelerin 
faaliyet göstermesine izin 
verilmeyecektir. 

Faaliyet 20.1.4 : Yıllık 
denetim planları 
yapılırken yüksek risk 
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taşıyan işletmelerin 
denetimleri yüksek 
tutulacaktır. 

Faaliyet 20.1.5 : İlimizde 
üretilen ürünlerin daha 
sağlıklı ve kaliteli 
olabilmesi için gıda 
işletmelerinde çalışanlara 
yönelik eğitici faaliyetlere 
önem verilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 21 : 1380 
SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU 
GEREĞİ İLİMİZDE Kİ SU 
KAYNAKLARINDA Kİ BALIK 
STOKLARININ VE 
POPÜLASYONUNUN 
KORUNMASINI SAĞLAMAK. 

HEDEF 21.1 : Balık Neslinin 
Devamını Sağlamak 

Faaliyet 21.1.1 : 
Balıkçıların 
Ruhsatlandırılmalarını 
sağlamak. 

Faaliyet 21.1.2 : Mevcut 
su kaynaklarımızda ki 
denetim sayılarını 
artırmak ve kaçak 
avcılığın önüne geçmek. 
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HEDEF 1.1 : İl 
Genelinde 
Çiftçilikle(Bitkisel 
Üretim )Uğraşan 
Yaklaşık 120.000 
çiftçimiz 
bulunmaktadır. Bu 
sayının 111.102 adedi 
12.737.524 Dekar 
Alanla ÇKS ' ye kayıt 
olarak 
desteklemelerden 
faydalanmaktadır. Bu 
sayıyı 115.000 
Çıkarmak ve ÇKS’ de 
desteklenen arazi 
miktarını 15.000.000 
Dekara çıkartarak 
çiftçilerimizin 
desteklemelerden 
daha fazla 

Gösterge 1.1.1 : 
İl Genelinde ÇKS’ 
ye kayıtlı 
bulunan çiftçi 
sayısı. 

Adet 111.882 112.662 113.442 114.222 115.000 
 
x 

 x       

Gösterge 1.1.2 : 
İl Genelinde 
desteklerden 
faydanılan arazi  

Dekar 13.160.019 13.160.019 13.160.019 13.160.019 15.000.000 
   x   x   
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yararlanması 
sağlanacaktır 

HEDEF 2.1 : İlimizde 
yaklaşık 111.102 ÇKS ' 
ye kayıtlı çiftçi olup 
ancak % 29 u 
topraklarını analiz 
ettirmektedir. 
Hedefimiz 
çiftçilerimizin % 70 
topraklarını analiz 
ettirmesi ve ilimizin 
toprak haritasının 
ortaya çıkartılmasının  
sağlanması.  

Gösterge 2.1.1 : 
ÇKS'ye Kayıtlı 
Çiftçilerden 
Toprak Analizi 
Yaptıranların 
Sayısı 

% 37 45 53 62 70 
     x

  
x   

HEDEF 3.1 : İl 
Genelinde 33 adet 
alabalık üretimi 
işletmesi mevcut olup 
kapasite toplamı 

Gösterge 3.1.1 : 
İl Genelindeki 
Toplam alabalık 
Üretimi İşletme 
Sayısı 

Adet 35 38 40 42 45 
    

x 
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359.796 KG dır. 
Hedefimiz 2014 yılı 
sonu itibariyle 490.630 
KG dır alabalık 
üretiminin 
gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. 

Gösterge 3.1.2 : 
İl Genelinde 
Alabalık Üretim 
Kapasitesi 

KG 381.601 414.310 436.116 457.922 490.630 
    

x 
      

HEDEF 4.1 : İlimizde 
yaklaşık 399.189 Baş 
sığır mevcudu vardır. 
Sığır Mevcudunun % 
54 'ü Kültür, % 36 
Melez % 10 Yerli ırktır. 
Ve mevcut süt üretimi 
506.813 Tondur. 
Hedefimiz 2014 yılı 
sonuna kadar 449.000 
Baş sığır ve 560.682 
Ton süt üretimi 
hacmine ulaşmaktır. 

Gösterge 4.1.1 : 
İl Genelindeki 
Sığır Mevcudu 
Sayısı 

Adet 407.335 415.648 424.130 432.785 441.617 
  x         

Gösterge 4.1.2 : 
İl Genelinde 
Üretilen Süt 
Miktarı 

Ton 517.156 527.710 538.479 549.469 560.682 
  x     x

  
  

HEDEF 4.2 : İlimizde ki 
1.119.868 ton olan 
Yem Bitkisi Üretimini 
2014 yılı sonuna kadar 
1.244.298 tona 
çıkarmaktır. 

Gösterge 4.2.1 İl 
Genelinde ki 
Yem Bitkisi 
Üretim Miktarı 

Ton 1144754 1169640 1194526 1219412 1244298 
x    

x 
      

HEDEF 5.1 : Arazi Ve 
Toprak Kaynaklarının 
Bilimsel Esaslara 
Uygun Olarak 
Belirlenmesi , 
Sınıflandırılması , Arazi 

Gösrege 5.1.1 : 
Tarım alanlarının 
amaç dışı 
kullanımı ile ilgili 
işlem sayısı  

 İşlem 
Adet 

 200 250  300 350  400  
    x       

 Adet 30 40 50 60 70 
  x    
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Kullanım Planlarının 
Hazırlanması, Koruma 
Ve  Geliştirme 
Sürecinde Toplumsal , 
Ekonomik ve Çevresel 
Boyutların Katılımcı 
Yöntemlerle 
Değerlendirilmesi, 
Amaç Dışı ve Yanlış 
Kullanımların 
Önlenmesi   Korumayı 
Sağlayacak 
Yöntemlerin 
Belirlenmesi. 

Gösterge 5.1.2 : 

Toprak Koruma 

ile ilgili 

hazırlanan yada 

hazırlatılan proje 

sayısı 

 

Gösterge 5.1.3 : 
İzinlendirilen ve 
takibi yapılan 
hisseli satış ve 
ifraz işlemleri 

Adet 80 100 120 140 150 
  x    

HEDEF 6.1 :  İlimiz 
yerleşim birimlerinde 
mera tespit ve tahdit 
çalışmaları yapılmakta 
olup 688.793 Hektar 
alanda mera tespiti 
yapılmıştır. 2014 yılı 
itibariyle mera tespit 
çalışmaları tamamıyla 
bitirilecektir. Yapılan 
istatistiklere göre 
Konya'da mera alanı 
761.460 Hektar'dır. 

Gösterge 6.1.1 : 
İlimizde  mera 
tespit ve tahdit 
çalışması yapılan 
alan miktarı 

Hektar 703327 717861 732394 746927 761460 
   x       

HEDEF 7.1 : 2010 - 
2014 yılları arasında 
kontrol, denetim ve 
aşılama çalışmalarıyla 

Gösterge 7.1.1 : 
3-6 aylık dişi 
buzağılara 
yapılan aşı 
miktarı. 

Adet 60000 66000 72600 79860 87846 
  x         
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Konya'da Büyükbaş ve 
Küçükbaşta Brucellayı 
eradike etmek; insan 
sağlığına katkıda 
bulunmak. 

Gösterge 7.1.2 : 
3-6 aylık 
kuzulara yapılan 
aşı miktarı. 

Adet 200.000 220000 242000 266200 292820 
  x         

Gösterge 7.1.3 : 
TURKVET Kayıt 
Sistemine 
Kaydedilen 
Aşılanmış Büyük 
ve Küçükbaş 
Hayvan Miktarı. 

% 70 80 85 95 100 
  x         

HEDEF 8.1 : İlimizde 
9947.8 hektarlık 
alanda  70.811 Ton 
elma üretimi 
yapılmaktadır. Elma 
üretimi kapasitesi her 
yıl düzenli olarak % 2 
Oranında artırılarak 
2014 yılında 78.337 
Tona ulaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Gösterge 8.1.1 : 
İldeki Elma 
üretilen toplam 
alan miktarı 

Hektar 10.159 10.371 10.582 10.794 11.006 
x      

x 
    

Gösterge 8.1.2 : 
İlde ki Elma 
Üretim Miktarı 

Hektar 72.316 73.821 75.326 76.831 78.337 
x      

x 
    

HEDEF 8.2 : İlimizde 
meyvecilik yapılan 
347.808 Dekarlık 
alanın % 38,  inde yani 
133.748 Dekarında 
yapılan bağcılık ile 
57.609 Ton üzüm 
üretilmekte ve bu 
ülkemizin % 1,3 sını 
karşılamaktadır. 
Modern Bağcılık 

Gösterge 8.2.1 : 
İlde ki üzüm 
üretim miktarı  

Ton 58.762 59.937 61.136 62.359 63.606 
x      

x 
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teknikleri kullanılarak 
her yıl üretim 
miktarlarının % 2 
oranında artırılması. 

HEDEF 8.3 :İlimizde 
toplam meyve üretim 
alanı 347.808 
Hektardır. Üretim 
hacmi 215.416 tondur. 
2014 yılına kadar bu 
rakamların her yıl %2 
oranında artırılması 
hedeflenmektedir. 

Gösterge 8.3.1 : 
İlde ki Meyve 
Üretilen alan 
Miktarı 

Hektar 354.764 361.859 369.097 376.479 384.008 
x      

x 
    

Gösterge 8.3.2 : 
İlde Üretilen 
Toplam Meyve 
Miktarı 

Ton 219.725 224.120 228.602 233.174 237.837 
x     x

  
    

HEDEF 9.1 : İlimizde 
son yıllarda yapılan 
çalışmalarla ekim 
alanları oldukça 
artırılan tek ve çok 
yıllık yem bitkileri 
ekim alanlarının , 
toplam tarım alanları 
içerisinde ki payı 2014 
yılı sonuna kadar %10 
artırılacaktır. 

Gösterge 9.1.1: 
Yem Bitkisi Ekimi 
Yapılan Alan  

Dekar 454.942 464.041 473.322 482.789 492.444 
x   x       

Gösterge 9.1.2: 
Yem Bitkisi 
Üretim Hacmi 

Ton 1.142.265 1.165.111 1.188.413 1.212.181 1.236.425 
x   x       

HEDEF 9.2 : Mevcut 
Süt Verimini 3411 

Gösterge 9.2.1: 
Süt Üretimi 
Verimlilik Oranı 

Verimlilik 
Oranı 

3529 3647 3765 3883 4000 
  x         
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Litreden 4000 Litreye 
çıkarmak. 

 
Gösterge9.2.2: 
Eğitim ve Yayım 
Çalışmaları İçin 
Hazırlanacak 
Liflet Sayısı 

 
Adet 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
1000  

  
 
  

 
  

 
x 

 
  

 
  

HEDEF 9.3 : Hayvanlarda 
bakım ve besleme 
yetersizliklerinin 
giderilmesi için yem 
bitkileri üretiminin ve 
silajın büyükbaş hayvan 
beslemesindeki önemi 
ve yapımının 
anlatılması. 

Gösterge 9.3.1: 
Yem Bitkileri 
Konusunda 
Düzenlenen 
Toplantı Sayıları 

Adet 2 2 2 2 2 
x     x     

HEDEF 9.4 : Hayvan 
Sağlığını ve insan 
sağlığını tehdit eden 
hastalıklarının önüne 
geçilmesi 

Gösterge 9.4.1: 
Bulaşıcı 
Hastalıklarla İlgili 
Yapılan eğitim 
Sayısı 

 Adet  100 100 100 100 100 
   

x 
  x     

Gösterge 9.4.2: 
Eğitimlere 
Katılan Kişi Sayısı 

Adet   1000 1100 1210 1330 1450 
  x   x     

HEDEF 9.5 : İlimizde, 
1054,03 Ton Olan Bal 
Üretimi , 2014 yılına 
kadar 1379,00 Ton'a 
çıkarılarak arı sütü, 
polen, arı zehri, 
propolis ve balmumu 
ürünleri üretimi 

Gösterge 12.1 : 
Bal üretimi 
miktarı 

Ton 1119 1184 1249 1314 1379 
 x  x   
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yaygınlaştırılacaktır. 

HEDEF 10.1 : İlimiz 
hububat 
yetiştiriciliğinde verim 
ve kaliteyi artırmak, 
hastalık ve zararlılara 
karşı daha etkin 
koruma sağlamak için 
95.000 Olan sertifikalı 
tohumluk kullanımı 
2014 yılına kadar 
160.000’e 
Çıkartılacaktır. 

Gösterge 10.1.1 
Sertifikalı 
Tohum 
Kullanımı 

Ton 108.000 121.000 134.000 147.000 160.000 
x  x    

HEDEF 11.1 : İlimizde 
yeni ürünler 
konusunda organik 
tarım çalışmaları 
yapılarak, mevcut 
organik tarım alanı 
kapasitesi 3800 
Dekardan her yıl %30 
Dekar artırılarak 2014 
yılı sonuna kadar 
11.597 dekara 
çıkartılacaktır. 

Gösterge 11.1 : 
Organik tarım 
yapılan alan 
miktarı 

Dekar 4750 5938 7422 9277 11597 
x  x x   

Gösterge 11.2 : 
İyi Tarım 
Uygulama Alanı 
Miktarı 

Dekar 40.492 55.369 70.246 85.123 100.000 
x   x x

  
    

HEDEF 12.1 : 2014 
yılına kadar ilimizde 
tarımla uğraşan 3000 
Çiftçiye doğru sulama 
teknikleri 
anlatılacaktır. 

Gösterge 12.1.1: 
Doğru Sulama 
Teknikleri 
Anlatılan Çiftçi 
Sayısı 

Adet 600 600 600 600 600 
x   x       
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HEDEF 13.1 : Ülkemiz 
ekonomisine büyük 
katkıda bulunan çiftçi 
kadınların ev 
ekonomisi konusunda 
eğitimlerini sağlamak. 
Su kaynaklarının daha 
etkili kullanımı %80 
oranında damla 
sulama yöntemine 
geçilmesini sağlamak. 
Sebze meyve ve süt 
sığırcılığı yetiştiriciliği 
konusunda 100 kadın 
çiftçiye eğitim vermek. 

Gösterge 13.1.1: 
Kadın Çiftçilere 
Düzenlenen 
eğitim Sayısı 

Adet   20 20  20  20 20 
      x     

Gösterge 13.1.2: 
Eğitimlere 
Katılan Kadın 
Çiftçi Sayısı 

Adet   200 200 200 200 200 
      x     

HEDEF 14.1 : İl 
genelinde  kiraz ve 
buğdayda uygulanan 
entegre mücadeleyi 
yaygınlaştırmak, diğer 
ürünlerde de aynı 
ilkeler çerçevesinde 
mücadele yapılmasını 
sağlamak. Nihai olarak 
entegre ürün 
üretimine geçmek. 

Gösterge 14.1.1 
: Kirazda 
entegre 
mücadele 
yapılan alan 
miktarı 

Dekar 6.000 12.000 
x           

Gösterge 14.1.2 
: Buğdayda 
entegre 
mücadele 
yapılan alan 
miktarı 

Dekar 500.000 1.000.000 
x           

HEDEF 15.1 : 
Hububatta Süne ve 

Gösterge 15.1.1: 
Yönetimli Çiftçi 

Adet 5000 5500 6000 6500 7000 
        x   
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Kımıl Zararlısı ile 
Mücadelede Sağlanan 
başarının Devam 
Ettirilmesi. 

Mücadelesi 
Konusunda 
Eğitilen Çiftçi 
Sayısı 

Gösterge 15.1.2: 
Emği oranını 
yemlik alım 
seviyesi olan 3,5 
seviyesinin 
altında tutmak 

Oran < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 < 3,5 
x           

Gösterge 15.1.3: 
Parazitoit 
Üretimi Oranını 
Artışı 

% 40 42 44 46 48 
x           

HEDEF 16.1 : Zirai 
Mücadele 
Çalışmalarının 
ağırlığını Oluşturan 
Yönetimli Çiftçi 
Mücadelesi 
Çalışmalarında 
Öncelikle Hastalık, 
Zararlı ve Yabancı 
Otlara Karşı Kültürel 
Tedbirlerin ve 
Koruyucu 
İlaçlamaların 
Yapılmasını Temin 
etmek. 

Gösterge 16.1.1: 
Hastalık ve 
Zararlılarına 
Karşı İlaçlanan 
Tohum veya 
Tohumluluk 
Miktarı 

Dekar 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
x           

Gösterge 16.1.2: 
Yabancı Otlara 
Karşı Kimyasal 
Mücadele 
Yapılan Hububat 
Arazisi Alanı  

Dekar 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 
x           

HEDEF 17.1 : İlimizde 
ki meyve türleri 
üretiminde hastalık ve 

Gösterge 17.1.1: 
Erken Uyarı 
İstasyonları 
Verileri 

Adet Yıl İçinde 
alınacak 
veri 

Yıl İçinde 
alınacak 
veri 

Yıl İçinde 
alınacak 
veri 

Yıl İçinde 
alınacak 
veri 

Yıl İçinde 
alınacak 
veri 

x           



 

88 
 

zararlılarına karşı 
tahlil ve erken uyarı 
istasyonlarını da 
kullanarak daha etkin 
mücadele yapılmasını 
sağlamak, ilaçlama 
sayısında ve 
dolayısıyla zirai 
mücadele maliyetinde 
azalma sağlamak. 

Gösterge 17.1.2: 
Erken Uyarı 
İstasyonlarından 
Alınan Verilere 
Göre Yapılacak 
İlaçlama Sayısı 

İlaçlama 
Adeti 

Veriler 
Sonucu 
Yapılacak 
İlaçlama 
Sayısı 

Veriler 
Sonucu 
Yapılacak 
İlaçlama 
Sayısı 

Veriler 
Sonucu 
Yapılacak 
İlaçlama 
Sayısı 

Veriler 
Sonucu 
Yapılacak 
İlaçlama 
Sayısı 

Veriler 
Sonucu 
Yapılacak 
İlaçlama 
Sayısı 

x           

HEDEF 18.1 : İlimizde 
Yoğun Olarak Görülen 
Tarla faresi ve Yaban 
Domuzuna Karşı 
Alternatif Mücadele 
Metotların 
Belirlenmesi. 

Gösterge 18.1 : 
Genel Zararlılara 
Karşı Yapılan 
Zehirli Buğday 
Miktarı  

 Ton 15 15  15 15 15 
x           

HEDEF 19.1 : 
Ülkemizde görülen iç 
karantinaya tabi 
hastalık ve zararlıların 
temiz bölgelere 
ulaşmasını önlemek. 

Gösterge 19.1: 
İçkarantina 
yönünden 
yapılan,  fidan 
muayene sayısı 

 Adet 287.000   300.000  313.000  326130  339000 
x           

Gösterge 19.2: 
İçkarantina 
yönünden 
yapılan fidanlık 
denetim sayısı 

 Adet 220  230 240 250 260 
x           

HEDEF 20.1 : Öncelikli 
Görevimiz olan halk 
sağlığının korunması 
için ilimizde ki tüm 
gıda işletmelerinin 
sağlıklı ve hijyenik bir 

Gösterge 20.1.1: 
Gıda üretim, 
satış ve toplu 
tüketim 
yerlerinde 
yapılan denetim 
sayısı 

Adet  6100 6190 6280 6370 6460 
          x 
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ortamda kaliteli ve 
mevzuatlar 
çerçevesinde faaliyet 
göstermeleri için etkin 
bir şekilde denetim ve 
kontrolün sağlanması. 

Gösterge 20.1.2: 
Gıda üretim, 
satış ve toplu 
tüketim 
yerlerinden 
alınan numune 
sayısı 

 Adet 1310 1340 1355 1375 1390 
          x 

Gösterge 20.1.3 
: Yem fabrikaları 
ve yem 
bayilerinde 
yapılan denetim 
sayısı 

 Adet 870 870 880 880 890 
          x 

Gösterge 20.1.4 
: Yem fabrikaları 
ve yem 
bayilerinden 
alınan numune 
sayısı 

 Adet 870 870 880 880 890 
          x 

HEDEF 21.1 : Balık 
Neslinin Devamını 
Sağlamak için 
çalışmalarda 
bulunmak 

Gösterge 21.1.5 
: Su Ürünleri 
Üreten ve satan 
yerlerde yapılan 
denetim sayıları 

 Adet 300 300 300 300 300 
          x 

Gösterge 20.1.6 
: Su Ürünleri 
Üreten ve satan 
yerlerden alınan 
numune sayıları 

Adet  12 12 14 14 15 
          x 



 

5. MALİYETLENDİRME 

Konya İl Tarım Müdürlüğü 2010-2014 stratejik planın gerektirdiği maliyetler Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı Genel Bütçesi ve kurumumuzun Döner Sermaye Bütçesinden her yıl 
yapılacak olan bütçe planlamasıyla karşılanacak olup. Yapılan proje bütçeleri ve diğer 
harcamalarla ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. 

 

6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İzleme stratejik plan 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 aracıdır. İzlemenin temeli de performansın izlenmesi ve takip edilmesidir. 
Performansın sağlıklı olarak izlenebilmesi için de her şeyden önce performans göstergelerine 
ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması gerekir. 

 

İzleme faaliyetinin ve yukarıda belirtilen amaçların sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için Kurumumuzda 2010 yılı sonuna kadar Performans Bilgi Sistemi 
kurulması planlanmaktadır. Kurulacak olan bu sistem bir idari yapı olmayıp, idarenin tüm bi-
rimlerince üretilen performans göstergelerine ilişkin bilgilerin sistematik bir şekilde bir araya 
getirilmesi ve ilgili taraflara sunulmasına yönelik bir sistem olacaktır. Performans Bilgi Sistemi 
sistematik bir süreç olarak yapılandırılacaktır. Yani belirli aralıklarla, önceden belirlenen 
yöntem ve standartlara dayanılarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. İkinci olarak bu 
sistemin veri yönetiminin tüm yönlerini içerecek şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Veri 
ihtiyaçlarının tanımlanması ve veri toplama araçlarının tasarlanmasından veri yönetimi, analiz 
edilmesi ve belirli aralıklarla raporlanmasına kadar tüm süreci içerecek şekilde oluşturulacaktır. 
Son olarak kurulacak sistemin, kullanılan kaynaklardan üretilen ürün ve hizmetlere, 
kullanıcıların ürün ve hizmetlerden sağladığı faydalara kadar idari faaliyetlerin tüm yönlerini 
izleyecek şekilde oluşturulması düşünülmektedir. 

 
Stratejik Planın değerlendirmesi, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla 

ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılığının ve uygunluğunun analizidir. 
Performans Bilgi Sisteminden elde edilecek performans göstergelerine ilişkin verilere 
dayanılarak Üniversitemizin performansı düzenli olarak değerlendirilecektir. Böylece 
belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediğimiz yolun, performans 
hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız yöntemler ile yürüttüğümüz faaliyet ve projelerin, 
bunların sonucunda elde ettiğimiz çıktı ve sonuçların bir değerlendirmesini yapmış olacağız.  
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Kurumumuzda etkin bir performans değerlendirme sistemi oluşturarak karar alma 
süreçlerini güçlendirmeyi, kurumsal öğrenmeye katkı sağlamayı, etkin kaynak dağılımı sağ-
lamayı ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmayı hedefliyoruz. 

Performans değerlendirmesinin zaman açısından 2010 yılından itibaren mali yıl 
içerisinde, mali yıl sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarını değerlendirme şeklinde orta 
ve uzun vadede yapılması planlanmaktadır. 

  
Performans değerlendirmesinin kapsamı değerlendirme aşamasındaki amaca göre 

belirlenecektir. Değerlendirme, Konya İl Tarım Müdürlüğü’nün tüm faaliyetleri kapsamında 
yapılabileceği gibi, belirli bir harcama biriminin faaliyetleri üzerinde veya ihtiyaca göre önemli 
görülen faaliyetler üzerinde de yapılabilecektir. 

 

5018 sayılı kanuna dayanılarak yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet 
Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre idarelerce ve idareler bünyesindeki 
birimlerce her yıl faaliyet raporları hazırlanacaktır. Faaliyet raporlarında “Performans bilgileri 
başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve 
projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin 
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine 
ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi” gereği belirtilen yönetmelikte 
öngörülmüştür. Belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince Kurumumuz harcama birimleri her 
mali yıla ilişkin olarak ve düzenli bir şekilde performans değerlendirmesi yapmış olacaklardır. 
Söz konusu faaliyet raporları performans değerlendirmesinin temelini oluşturacaktır.  

 

5018 sayılı Kanuna dayanılarak Kurumumuzda kurulan İç Denetim Birimi Başkanlığı’nda 
görevli İç Denetçilere ilgili mevzuat hükümleri ile performans denetimi yapma yetkisi 
verilmiştir. Performans denetimi mevzuatta, “kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 
kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleşmelerinin, 
performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak 
kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak 
denetlenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Kurumumuz iç denetçilerinin yapacakları 
performans denetimleri sonucunda düzenleyecekleri raporlardan performans değerlendirmesi 
çerçevesinde faydalanılacaktır. Yapılacak olan performans değerlendirmesinde aşağıda ki 
unsurlar göz önüne alınacak ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılacaktır. 
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İzleme: Kurumumuzun teknik ve idari birimlerinin iyileştirme ve geliştirmeye ilişkin 
stratejik eylemlerinin başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmaları.  

 

Öz değerlendirme: Kurum faaliyetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme 
çalışmalarının, Kurum üst yönetimi tarafından görevlendirilecek değerlendiriciler tarafından 
kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesi. 

  
Kurum içi periyodik gözden geçirme: Kurumumuzun faaliyetlerindeki kalitesi, kalite 

geliştirme çalışmaları, iyileştirme faaliyetleri ve sonuçlarının dönemsel olarak gözden 
geçirilmesi. 

  
İyileştirme: İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından belirlenen hedefler ile bu hedeflere 

ulaşmak için yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen eylemlerle elde edilen sonuçlar arasında 
sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalar.  
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7. SONUÇ  

Konya doğal kaynakları, verimli toprakları ve diğer çevresel faktörleri dikkate 
alındığında üstünlükleri olan bir merkezdir. Bu Merkezin potansiyelinin geliştiricisi ve 
denetleyicisi konumunda olan Konya İl Tarım Müdürlüğü, Konya’nın Tarım ve Hayvancılık 
konularında söz sahibi olmasını sağlayan en büyük etkendir. Bu kilit rolde yapılacak olan 
eylemlerin belirli bir plan dahilinde yapılması kaçınılmazdır. Bu amaçla Stratejik Plan çalışması 
gerçekleştirilmiş, ve Konya Tarım İl Müdürlüğü’nün beş yıllık (2010-2014) stratejik planlaması 
kamuoyuna sunulmuştur. Raporun ilk kısmında Konya İlimize genel bir bakış, ikinci kısımda 
Konya İl Tarım Müdürlüğü’nün yapılanması ve görevleri, son kısımda ise Stratejik Planlama 
çalışmasına yer verilmiştir. 

  
Stratejik planlama çalışmaları yapılırken, gerekli veriler görüşme tekniğiyle toplanarak 

farklı görüşlerinde plana dâhil olması sağlanmıştır.  
 
Ortaya atılan görüşler iki ana başlık altında toplanmıştır. Ve bu iki ana hedefe ulaşılmak 

için gereken hedefler ve faaliyetler belirlenmiştir. Stratejik planın uygulama safhası ile ilgili 
olarak da belirlenen faaliyetler belirli bir takvim çerçevesinde yapılacaktır. Yine bu safhaların 
gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyen, performans kriterleri geliştirilmiştir. Böylece yönetim 
planlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini kolayca denetleyebileceklerdir.  

 
Konya Tarım İl Müdürlüğü, misyon, vizyon ve stratejik hedefler doğrultusunda kendi 

ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler; Mevcut koşulları muhafaza ederek, yeni yetiştirici ve tüccarlar 
için Konya’nın bir tarım cazibe merkezi haline getirmek, bunun için gerekli altyapının 
oluşturulmasını sağlamak, İlçenin yaşam kalitesini yükselterek, yaşanılası bir yer haline 
getirmektir. Ekonominin yerel büyümesine ve refahına yol açacak katkıları sağlayacaktır. Bütün 
bunları gerçekleştirmek için sürdürülebilir bir çevre bilinci içinde personele yönelik hizmet içi 
eğitim programları, teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanma ve diğer kamu ve sivil 
toplum örgütleri ile olan ilişkiler artırılmaya çalışılacaktır. 
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Stratejik Amaçlar: 

STRATEJĠK AMAÇ 1 : İLİMİZDE TARIMSAL FAALİYETTE BULUNAN TÜM ÇİFTÇİLERİN KAYIT 

ALTINA ALINARAK ÇKS SİSTEMİ ARACILIĞIYLA YAPILAN DESTEKLEMELERDEN 

YARARLANMALARINI SAĞLAMAK 

STRATEJĠK AMAÇ 2 : ÜRÜN VERİMİNİ ARTIRMADA ÖNEMLİ YERİ OLAN TOPRAK ANALİZİNİN 

YAYGINLAŞTIRILARAK , DAHA KALİTELİ ÜRÜNLER ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAMAK. 

STRATEJĠK AMAÇ 3 : ÜLKEMİZİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİNİN DAHA VERİMLİ 

KULLANILMASI, SU ÜRÜNLERİ KONUSUNDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI, 

ÇEVRENİN KORUNMASI, KALİTELİ ve GÜVENLİ GIDA TEMİNİ İÇİN SU ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ 

YATIRIMLARIN PLANLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE ÜRETİM SIRASINDA ETKİN BİR 

DENETİMİN SAĞLANMASI. 

STRATEJĠK AMAÇ 4 : İNSAN BESLENMESİNDE ÖNEMLİ YER TUTAN ET VE SÜT , İLİMİZDE 

ÇİFTÇİLERİMİZİNDE ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞIDIR. AMACIMIZ SIĞIR VARLIĞI SAYIMIZLA 

BİRLİKTE BİRİM BAŞINA DÜŞEN ET VE SÜT ÜRETİM MİKTARLARINI ARTIRARAK İL VE ÜLKE 

EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK, ÇİFTÇİLERİMİZİN GELİRİNİ ARTIRARAK REFAH 

SEVİYESİNİ ARTIRMAK. 

STRATEJĠK AMAÇ 5 : TOPRAĞIN DOĞAL VE YAPAY YOLLARLA KAYBINA VE NİTELİKLERİNİ 

YİTİRMESİNİ ENGELLEYEREK KORUNMASINI, GELİŞTİRİLMESİNİ VE ÇEVRE ÖNCELİKLİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKESİNE UYGUN OLARAK PLANLI ARAZİ KULLANIMINI 

SAĞLAYACAK TEDBİRLERİN ALINMASI. 

STRATEJĠK AMAÇ 6 : MERA , YAYLAK , KIŞLAK ve KAMUYA AİT OTLAK VE ÇAYIRLARIN 

TESPİTİ, TAHDİTİ İLE KÖY ve BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİKLERİ ADINA TAHSİS YAPILMASI , 

BELİRLİ ŞARTLARA GÖRE KULLANILMASI, BAKIM ve ISLAHININ YAPILARAK 

VERİMLİLİKLERİNİN ARTIRILMASINI VE SÜRDÜRÜLMESİNİ, KORUNMASINI, GEREKTİĞİNDE 

KULLANIM AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK. 

STRATEJĠK AMAÇ 7 : KONYA İLİNDE BRUCELLA HASTALIĞININ GİRİŞİNİN ENGELLENMESİ 

VE HAYVANLARDA ERADİKASYONUN SAĞLANMASI. 

STRATEJĠK AMAÇ 8 : BAĞCILIK VE MEYVECİLİK YAPAN ÜRETİCİLERİN PAZARA KALİTELİ 

ÜRÜNÜ ULAŞTIRMASI, TÜKETİCİNİN SAĞLIKLI VE KALİTELİ ÜRÜN TÜKETEBİLMESİ , İMALAT 

SANAYİNİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI NİTELİKTE UYGUN VE KALİTELİ HAM 

MADDENİN TEMİN EDİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR. 
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STRATEJĠK AMAÇ 9 : HAYVANSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN VE GELİRİN ARTIRILMASI İÇİN, 

ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ EN SON BİLGİ VE TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK KONYA'DA 

HAYVANSAL ÜRETİMDE HAYVAN BAŞINA DAHA ÇOK VE KALİTELİ ÜRÜN ALINMASI 

SAĞLANACAKTIR. 

STRATEJĠK AMAÇ 10 : ÜRETİCİLERİN PAZARA ERİŞİM DÜZEYLERİNİN ARTIRILMASI , TARIM-

SANAYİ BÜTÜNLEŞMESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İMALAT SANAYİNİN REKABET 

EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRICI NİTELİKTE UYGUN VE KALİTELİ HAM MADDENİN TEMİN EDİLMESİ 

SAĞLANACAKTIR. 

STRATEJĠK AMAÇ 11 : TARIMSAL FAALİYETLERİN ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ İLE 

BİRLİKTE GELİŞTİRİLMESİ , DOĞAL- YÖRESEL ARZ EDEN YA DA RİSK ALTINDA BULUNAN 

TARIM VE MERA ARAZİLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE BU 

BAĞLAMDA YÖRE EKOLOJİSİNE UYGUN TARIMSAL ÜRÜN PLANLAMASI İÇİN ORGANİK 

TARIM UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAKTIR. 

STRATEJĠK AMAÇ 12 : SULAMA YAPILAN ALANLARDA SULAMA RANDIMANI 

YÜKSELTİLEREK BİRİM SUYLA DAHA GENİŞ ALANIN SULANMASI SAĞLANARAK TOPLAM SU 

TÜKETİMİ AZALTILACAK VE İLİMİZİN MEVCUT EMNİYETLİ SU REZERVİ KORUNACAKTIR. 

STRATEJĠK AMAÇ 13 : KÖYLERDE YAŞAYAN ÇİFTÇİ KADINLARIN GIDA MUHAFAZASI, 

SUYUN TASARRUFLU KULLANILMASI, İYOTLU TUZ KULLANIMI, YETERLİ ve DENGELİ 

BESLENME ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI, SEBZECİLİK, MEYVECİLİK , SÜT SIĞIRCILIĞI 

YETİŞTİRİCİLİĞİ, ARICILIK HAKKINDA EĞİTİLMELERİ AMAÇLANMAKTADIR. 

STRATEJĠK AMAÇ 14 : ENTEGRE MÜCADELENİN YAYGINLAŞTIRILMASI 

STRATEJĠK AMAÇ 15 : SÜNE VE KIMILLA MÜCADELENİN SÜRDÜRÜLMESİ 

STRATEJĠK AMAÇ 16 : YÖNETİMLİ ÇİFTÇİ MÜCADELE ÇALIŞMALARININ SİSTEMLİ BİR 

ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ 

STRATEJĠK AMAÇ 17 : MEYVE - BAĞ ve SEBZE HASTALIK ZARARLILARI İLE MÜCADELE 

FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ 

STRATEJĠK AMAÇ 18 : GENEL ZARARLILARLA MÜCADELE YAPILMASI 

STRATEJĠK AMAÇ 19 : İÇ KARANTİNA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI 

STRATEJĠK AMAÇ 20 : AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNİN DEVAM ETTİĞİ ŞU 

GÜNLERDE GIDA İŞLETMELERİMİZİ AB'NİN İSTEDİĞİ HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ 

KRİTERLERİNE UYUMLU HALE GETİREBİLMEK VE İLİMİZDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERDE KALTEYİ 

EN ÜST SEVİYELERE ÇIKARABİLMEK İÇİN, ÜRETİM YERLERİNE YÖNELİK DENETİM VE 

EĞİTİCİ ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLMESİ VE İLİMİZDE SAĞLIKLI BİR TOPLUM 

OLUŞTURABİLMEK İÇİN  "EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR" SLOGANI İLE GIDA 
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GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TÜKETİCİLERE YÖNELİK EĞİTİCİ FAALİYETLERDE BULUNARAK 

GIDA DENETİMLERİNE TÜKETİCİLERİ DE DAHİL EDEREK GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA 

BAŞARI SEVİYEMİZİ %100 ÇIKARMAKTIR. 

STRATEJĠK AMAÇ 21 : 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU GEREĞİ İLİMİZDE Kİ SU 

KAYNAKLARINDA Kİ BALIK STOKLARININ VE POPÜLASYONUNUN KORUNMASINI 

SAĞLAMAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


