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YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

Görevler
Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının  görevi;  bitkisel  ve  hayvansal  üretim ile  su 

ürünleri  üretiminin  geliştirilmesi,  tarım  sektörünün  geliştirilmesine  ve  tarım  politikalarının 
oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması,  gıda üretimi,  güvenliği ve güvenirliği,  kırsal 
kalkınma,  toprak,  su  kaynakları  ve  biyoçeşitliliğin  korunması,  verimli  kullanılmasının 
sağlanması,  çiftçinin  örgütlenmesi  ve  bilinçlendirilmesi,  tarımsal  desteklemelerin  etkin  bir 
şekilde  yönetilmesi,  tarımsal  piyasaların  düzenlenmesi  gibi  ana  faaliyet  konularının 
gerçekleştirilmesine yönelik  çalışmalar  yapmak;  gıda,  tarım ve  hayvancılığa yönelik genel 
politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet 

ve  işlemlerinden  Başbakana  karşı  sorumlu  olup  aşağıdaki  görev,  yetki  ve  sorumluluklara 
sahiptir:

a)  Bakanlığı,  Anayasaya,  kanunlara,  hükümet  programına  ve  Bakanlar  Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b)  Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun olarak  yıllık  amaç ve hedefler  oluşturmak,  performans ölçütleri  belirlemek,  Bakanlık 
bütçesini  hazırlamak,  gerekli  kanunî  ve  idarî  düzenleme  çalışmalarını  yapmak,  belirlenen 
stratejiler,  amaçlar  ve  performans  ölçütleri  doğrultusunda  uygulamayı  koordine  etmek, 
izlemek ve değerlendirmek.

c)  Bakanlık  faaliyetlerini  ve  işlemlerini  denetlemek,  yönetim  sistemlerini  gözden 
geçirmek,  teşkilat  yapısı  ve  yönetim  süreçlerinin  etkililiğini  gözetmek  ve  yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak.

ç)  Faaliyet  alanına  giren  konularda  diğer  bakanlıklar  ile  kamu kurum  ve  kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, 
Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir  ve sağlar.  Müsteşar, bu 
hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

 Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
Hizmet Birimleri
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a)  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
b)  Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
c)  Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
d)  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
e)  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
f)   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g)  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Genel Müdürlüğü.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j)  Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.



l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  Güvenilir  gıda  ve  yem  arzını  sağlamak,  bu  amaçla  politikalar  oluşturmak  ve 

denetlemek.
b)   Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 

üretim,  işleme  ve  pazarlama  ile  ilgili  süreçlerin  her  aşamasındaki  izlenebilirliğine  yönelik 
esasları belirlemek.

c)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  gıda  ile  temasta  bulunan  madde ve  malzemeleri 
üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin 
ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

ç)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  yemler  ile  gıdayla  temasta  bulunan  madde  ve 
malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan 
etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

d)   Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek 
ve denetlemek.

e)  Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
          f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili 
sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek 
ve yürütmek.

ğ)  Bitki,  hayvan,  gıda  ve  yem  güvenirliğini  gözeterek  tüketiciyi  ve  halk  sağlığını 
korumak amacıyla tedbirler almak.

h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların 

belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
i)  Hayvansal  ürünlerin  işlenmesi  ve pazarlanmasına ilişkin  kontrol  ve takip  işlemlerini 

yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
j)  Hayvan hastalıkları  ile  mücadele ve hayvan sağlığı  hizmetlerini  yürütmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
l)  Hayvan  sağlığı,  teşhis  ve  tedavi  hizmetleri  ile  ilgili  faaliyet  gösteren  kurum  ve 

kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
n)  Bitki  pasaport  sistemini  kurmak,  bitki  ve  bitkisel  ürün  hareketlerini  kontrol  etmek, 

bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları 
belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.

o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

p)  Bu  maddede  belirtilen  görevler  ile  ilgili  yayım  faaliyetlerinin  koordinasyonunda 
yardımcı olmak.

r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü      
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.



b)  Bitkisel  üretimde  kullanılan  girdilerin  ve  üretim  teknolojilerinin  kullanımının 
uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.

c)    Bitkisel  üretimi,  tarım  ve  sanayi  sektörü  ile  entegrasyonunu  sağlayacak  şekilde 
yönlendirmek.

ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları 
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya  çıkabilecek 
kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

d)  Çayır,  mera, yaylaklar  ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve 
gerekli tedbirleri almak.

e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
f)     Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
g)   Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
b)  Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara  ilişkin 

izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
ç)  Hayvansal  üretimin  insan  sağlığı  ve  ekolojik  dengeyi  koruyucu  yöntemlerle 

yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
e)   Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
f)  Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
g)   Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde  ve  iç  sularda  sürdürülebilir  balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile 

avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b)   Balıkçı  barınakları  ve  balıkçılık  altyapı  tesisleri  kurulması,  işletilmesi  ve 

denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  kaynaklarını  korumak,  koruma,  üretim  ve  yetiştiricilik 

alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç)  İthal  ve  ihraç  edilecek  balıkçılık  ve  su  ürünleri  ile  girdilerine  ilişkin  esasları 

belirlemek.
d)  Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
e)     Balıkçılık ve su ürünleri  üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli  girdilerin 

tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
f)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliğine  uygun  istihsal  sahalarına  ilişkin  esasları 

belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını 
belirlemek.

g)    Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak.

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:



a)      Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi,  yerel 
kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

b)     Tarımsal  ve kırsal  kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli  işlemleri 
yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.

c)   Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici  örgütlerinin 
kurulmasına  izin  vermek;  kooperatif,  birlik,  oda,  üretici  örgütleri  ve  bunların  iştiraklerini 
denetlemek,  desteklemek;  bunların  eylem  ve  işlemlerinin  hukuka  uygun  olarak 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, 
toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

d)      Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, 
arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.

e)   Tarımsal  mekanizasyon  konusunda  politika  ve  stratejileri  tespit  etmek,  plan  ve 
projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f)   Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.
g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 
h) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda 

bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak.
ı)  Tarımsal  sulamada  verimliliği  arttırmak,  uygun  sulama  tekniklerinin  kullanılmasını 

sağlamak,  uygun  sulama  tesislerini  yaptırmak,  toprak  kaynaklarını  korumak  ve  tarla  içi 
geliştirme hizmetlerini yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 
tarım  sigortası  ile  ilgili  hizmetleri  yürütmek,  tabii  afetlerden  zarar  gören  çiftçilere  özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.

j) El sanatlarını geliştirmek.
k) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
l) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 

programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
m) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.
n)  5648 sayılı  Tarım ve Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu Kuruluş  ve Görevleri 

Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.
o) Tarım sektörüne ve kırsal  kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, 

teklifte  bulunmak  ve 5488  sayılı  Tarım Kanunu  uyarınca  kurulan  Tarımsal  Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ö) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)   Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini 

ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
b)    Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
c)     Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların 

yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
ç)  Tarımsal ürün piyasalarındaki  ulusal ve uluslararası gelişmeleri  izlemek,  Bakanlığın 

görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 
d)   Toprak  ve  su  kaynaklarının  geliştirilmesi  ve  rasyonel  kullanımı  amacıyla 

araştırmalar yapmak.
e)   Bakanlığa  bağlı  araştırma  kuruluşlarının  araştırma  hedeflerini  belirlemek  ve  bu 

kuruluşları denetlemek.



f)         Hayvan  ve  bitki  hastalıklarında  kullanılan  aşı,  serum,  biyolojik  ve  kimyasal 
maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler 
konusunda araştırmalar yapmak.

g)   Denizlerde  ve  iç  sularda  su  ürünlerine  ilişkin  bilimsel  araştırmalar  yapmak  ve 
yapılmasını desteklemek.

ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
h)  Ulusal  ve  uluslararası  alanda  araştırma-geliştirme  faaliyetleri  yürütmek  ve  bu 

kapsamdaki projeleri desteklemek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)     Bakanlığın  Avrupa  Birliği  ile  ilişkilerini  yürütmek  ve  Avrupa  Birliğine  uyum 

çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
b)    Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu 

konuda koordinasyonu sağlamak.
c)     Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yapar:
a)     Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma 

işlerini yürütmek.
b)    Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c)     Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ile müfettiş  yardımcılığına 

alınma, bunların yetiştirilmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      5018 sayılı  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 

sayılı  Kanunun  15  inci  maddesi  ve  diğer  mevzuatla  strateji  geliştirme  ve  malî  hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Bakanlığın  taraf  olduğu  adlî  ve  idarî  davalarda,  tahkim  yargılamasında  ve  icra 
işlemlerinde  Bakanlığı  temsil  etmek,  dava  ve  icra  işlemlerini  takip  etmek,  anlaşmazlıkları 
önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.

b)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  olarak  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından 
hazırlanan  mevzuat  taslaklarını,  Bakanlık  birimleri  tarafından  düzenlenecek  her  türlü 
sözleşme  ve  şartname  taslaklarını,  Bakanlık  ile  üçüncü  kişiler  arasında  çıkan  her  türlü 
uyuşmazlığa  ilişkin  işleri  ve  Bakanlık  birimlerince  sorulacak  diğer  işleri  inceleyip  hukukî 
mütalaasını bildirmek.

c)    Bakanlıkça  hizmet  satın  alma  yoluyla  temsil  ettirilecek  dava  ve  icra  takiplerini 
izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yukarıda  belirtilen her  türlü  dava  ve  takip  işleri  ile  diğer  görevler,  Bakanlığın  Hukuk 

Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine 
Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar 
çerçevesinde 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan 



temin  usûlü  ile  avukatlar  veya  avukatlık  ortaklıkları  ile  yapılacak  avukatlık  sözleşmeleri 
yoluyla yürütülür.

Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça 
ilgili  Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir.  Bu listelerin 
birer  nüshası,  Cumhuriyet  başsavcılığı  tarafından  adlî  yargı  çevresinde,  bölge  idare 
mahkemesi başkanlığınca idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir.  Yüksek 
 mahkemeler  ve  bölge  adliye   mahkemesindeki   duruşmalarda  temsil   yetkisini 
kullanacakların  isimleri  ilgili  mahkemelerin  başsavcılıklarına  veya  başkanlıklarına  bildirilir. 
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı 
gerekmeksizin  temsil  yetkilerini  kullanırlar.  Temsil  yetkisi  sona  erenlerin  isimleri  anılan 
mercilere derhal bildirilir.

Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak  karşı 
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 
1389  sayılı  Devlet  Davalarını  İntaç  Eden  Avukat  ve  Saireye  Verilecek  Ücreti  Vekâlet 
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın  insan  gücü  politikası  ve  planlaması  ile  insan  kaynakları  sisteminin 

geliştirilmesi  ve  performans  ölçütlerinin  oluşturulması  konusunda  çalışmalar  yapmak  ve 
tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık  personelinin  atama,  nakil,  terfi,  emeklilik  ve  benzeri  özlük  işlemlerini 
yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   5018  sayılı  Kanun  hükümleri  çerçevesinde,  kiralama  ve  satın  alma  işlerini 

yürütmek,  temizlik,  güvenlik,  aydınlatma,  ısınma,  onarım,  taşıma  ve  benzeri  hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak.

b)   Bakanlığın  taşınır  ve  taşınmazlarına  ilişkin  işlemleri  ilgili  mevzuat  çerçevesinde 
yürütmek.

c)   Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

          Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlığın  görev  alanına  giren  konularda  görsel,  işitsel  ve  yazılı  dokümanların 

basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 

değerlendirmek,  yayımlamak,  film,  slayt,  fotoğraf  ve  benzeri  belgeleri  hazırlamak  veya 
hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya 
yaptırmak.

ç)  Bakanlığın  görev  alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar  hakkında ilgili  kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

          Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlık  projelerinin  Bakanlık  bilişim altyapısına uygun olarak  tasarlanmasını  ve 

uygulanmasını  sağlamak,  teknolojik  gelişmeleri  takip etmek,  bilgi  güvenliği  ve güvenilirliği 
konusunun  gerektirdiği  önlemleri  almak,  politikaları  ve  ilkeleri  belirlemek,  kamu  bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek.



b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak.
ç)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  bilgileri  toplamak ve ilgili  birimlerle  işbirliği  içinde veri 

tabanları oluşturmak.
d)  Bakanlığın  mevcut  bilişim  altyapısının  kurulumu,  bakımı,  ikmali,  geliştirilmesi  ve 

güncellenmesi  ile  ilgili  işleri  yürütmek,  haberleşme güvenliğini  sağlamak ve bu konularda 
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde 
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a)    Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
b)   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını 

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın  resmî  ve  özel  yazışmalarını,  protokol  ve  tören  işlerini  düzenlemek  ve

yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta  önem  ve  öncelik  taşıyan  konularda  Bakana  yardımcı  olmak  üzere  otuz 

Bakanlık Müşaviri atanabilir.
Bakanlık  Müşavirleri,  Bakanın  uygun  göreceği  merkez  veya  taşra  teşkilatına  ait 

birimlerde çalıştırılabilir.
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatı
Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı  Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yüksek Komiserler Kurulu ve çalışma grupları
Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.
 Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu 
ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlığın  her  kademedeki  yöneticileri,  görevlerini  mevzuata,  stratejik  plan  ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten 
üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve 

yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 
araçlarla ilgililere duyurulur.



Koordinasyon ve işbirliği
Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların  ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının  uyacakları  esasları  mevzuata  uygun  olarak  belirlemekle,  kaynak  israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

 Bakanlık,  diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,  ilgili 
bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlık,  kamu  otoritesince  yapılması  zorunlu  olan  görevlerinin  dışındaki  bazı 
görevlerini,  kendi  denetim  ve  gözetiminde  olmak  üzere  ilgili  meslek  ve  sivil  toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde yürütebilir.

Düzenleme yetkisi
Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 

konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
Personele İlişkin Hükümler

Atama
2451  sayılı  Bakanlıklar  ve  Bağlı  Kuruluşlarda  Atama  Usulüne  İlişkin  Kanunun  eki 

cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu 
yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar
Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
Bakanlıkta  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Uzmanları  ve  Uzman  Yardımcıları  istihdam 

edilir.Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi fakülte ve 
bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
 Uzman Yardımcılığına atananlar,  en az üç yıl  fiilen çalışmak ve istihdam  edildikleri 

birimlerce  belirlenecek  konularda  hazırlayacakları  uzmanlık  tezinin  oluşturulacak  tez  jürisi 
tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi 
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir 
tez hazırlamaları  için altı  ayı  aşmamak üzere ilâve süre verilir.  Yeterlik sınavında başarılı 
olanların  Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Uzmanı  kadrolarına  atanabilmeleri,  Kamu Personeli 
Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavından  asgarî  (C)  düzeyinde  veya  dil  yeterliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye 
yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı 
olamayanlar  veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli  mazereti  olmaksızın sınav 
hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı  verilir. Verilen ilave süre içinde 
tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda 
da  başarı  gösteremeyen  veya  sınav  hakkını  kullanmayanlar  ile  süresi  içinde  yabancı  dil 
yeterliliği  şartını  yerine getirmeyenler  Uzman Yardımcısı  unvanını kaybeder ve Bakanlıkta 
durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama 
ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.  



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, 
ÇALISMA USUL VE ESASLARI

İl MüdürlüğüTeşkilatı
 (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
a) Gıda ve Yem şube müdürlüğü
b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğü
c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü
c) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğü
d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğü
e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğü
f) İdari ve Mali İsler şube müdürlüğü
(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri
yürütür.
(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube
müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve
yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar
Taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, isletme vb birimlerin bağlantısı 
Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık İl Müdürlüğünün Görevleri
 (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye 
göre belirlemek,
b) Her turlu il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,tüketicilere 
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri 
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın 
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,



f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla
ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla 
il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık 
tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin 
vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini
mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık 
yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini 
yapmak, uygun olmayanları enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak
ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,
tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü
yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri
hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından 
denetlemek,gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 
yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını
koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde



uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 
oldukları hususlarda denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının 
kiralanması ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su 
kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak 
ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde 
yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve 
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim
isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve
ihracat işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 



projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar
il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer 
çalışmaları yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda
projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması
ve kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve
maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il
ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için
eğitim çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.



nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık
hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,
sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve 
varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak.
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini 
arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak 
kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde 
koordinasyonu sağlamak,
ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık
yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek.
uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

Bakanlık İl Müdürlüğü Hizmet Birimlerinin Görevleri
 Gıda ve Yem şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri 
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, 
isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve
toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat 
ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak 
ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,



e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet 
veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
işlemlerini yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde 
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili
olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlin  bitkisel  üretim  potansiyeline  uygun  geliştirme  projeleri  hazırlamak  ve/veya 
hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve 
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri
mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını
ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette 
bulunmak,
h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü
yapmak,
j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim
materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.



l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az
kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili
gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği
gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş 
esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda 
denetlemek.
y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere 
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 
yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,



 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk 
sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri 
uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, 
tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
c) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan
refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini
yürütmek,
d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,
kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma
yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş
esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek 
ve denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlemek.
h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları
denetlemek,



k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve
ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek
ve denetlemek,
o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri
hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi
ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
p) balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve 
balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma 
ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda 
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su 
ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su
kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler 
yapmak,
v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,
tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla 
iletmek,
y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim



programları ve projeleri uygulamak,
z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 
kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
n) Tarım arazilerinin tevhide, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda
bulunmak ve katılım sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve
uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek



ve temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ü) İdari bağlılık işlemlerini (koy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni koy
oluşturulması, bağımsız koy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma acısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 
sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve 
desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,
cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak
ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Tarım arazisinde ekili, dikili 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,
c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki
uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
d) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik 
ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar,



tarım  ürünlerini  isleyen,  pazarlayan  şirketlerin  kurulmasına  yol  göstermek,  yardımcı 
olmak,
f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin  
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım
teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak,
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlde  çiftçilerin  karsılaştığı  problemleri  araştırma  enstitülerine  iletmek,  çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine 
etmek,
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal
ettirmek,
c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon 
programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 



göndermek,
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il
müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı
oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri 
Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il 
müdürlüğü bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında 
toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine
ilişkin çalışmalar yapmak,
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar
gören çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek 
kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun
uygulanmasını sağlamak
j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı
çalışmaları yürütmek
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İsler Şubesi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, 
aydınlatma,ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il
teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri
bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine 
ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi



eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday 
olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday 
memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile 
ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları
yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile
ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,
ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına
uygun faaliyette bulunmak,
h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
i) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İlçe MüdürlüğüTeşkilatı

Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli
bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi
ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, 
dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,



ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya
konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme
işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karsı sorumludur.
Belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilçe müdürü kaymakama, il  
müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile
belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karsı sorumludur. Söz konusu müdürlükler
personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karsı sorumludur.
Program ve projeler
 (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet ve görevlerin 
zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden 
hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile
Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.
(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin
yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli
değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne
uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu
program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre iş ve 
uygulama programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji 
Geliştirme Başkanlığına gönderir.
(5) İl ve ilce seviyesinde mahalli imkânlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve
projeler hazırlanabilir.

Çalışma esasları ve personel
 (1) taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
yetki devri ve is bolumu talimatı ile düzenlenir.
(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili mevzuatı 
çerçevesinde yürütülür.



İller arası ilişkiler
 İl sınırlarını tasan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla ile hitabeden araştırma, 
eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça düzenlenir.

Bakanlıkla yazışmalar
Yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde imzalanır.

Araştırma program ve projeleri
Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri alanlardaki araştırma 
program ve projeleri Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile istişare edilerek araştırma enstitü 
ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara Bakanlıkça özel 
araştırma görevi verilebilir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 

Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Bakanlığın bütün hizmetleri ve işlemlerinde, en son karar verme yetkisi Bakanlığa ait
olmakla birlikte ilgili yöneticilere, bu Yönergede belirtilen esaslar ve sınırlar içerisinde yetki
devri yapılmıştır.
b) Yetkiler; Bakanın belirlediği politika doğrultusunda, hizmete ait faaliyetlerin
hızlandırılması ve her kademedeki Bakanlık birimlerinde verimli çalışma ortamının
gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kullanılır.

Bakanlık taşra kuruluşları müdürleri
Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, il müdürleri, ilçe
müdürleri ve kuruluş müdürleri tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Döner sermaye isletmelerinde; 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu ihaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre mal ve hizmet alım ile yapım isleri,
15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Döner Sermayeli Kuruluşlar
ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak satış işlemi ile ilgili ihaleler ile protokol ve
sözleşmeleri.
b) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde kayıtlı hurdaya
ayrılmasına veya imhasına karar verilen taşınırlardan genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye
Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye isletmeleri için Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutarın altı katına kadar (altı katı dahil) olan canlı ve cansız taşınırların 
(taşıtlar hariç) terkin Olur’lar.
c) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde stoklarda bulunan
varlıklardan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, 
normal fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayanlardan 



genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye 
isletmeleri için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın on katına kadar olan (on katı 
dahil) stokların terkin Olur’lar.
ç) Bakanlığımız genel bütçe defterine kayıtlı ve bedeli Maliye Bakanlığınca
belirlenen tutar limitinde olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç) tahsis, devir, terkin
ve imha Olur’lar.
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ISLAH KONULARI

Hayvanların ıslahı amacıyla iki temel araçtan faydalanılır. Bunlar seleksiyon ve 
yetiştirme yöntemleri  ile melezleme yöntemleridir.  

Seleksiyon, istenilen özellikler bakımından yüksek verimlilerin seçilerek 
damızlıkta kullanılmak üzere seçilmesidir. Kısa anlamıyla gelecek kuşakların ana-
babalarının seçimi demektir. 

Melezleme ise iki ayrı ırk veya genotipin bireyleri arasında yapılan 
çiftleştirmelere melezleme denir.

Ele alınan karakterler ya da özellikler üzerinde seleksiyonun etkileri ancak 
sürü ortalamasında meydana gelen değişmeler yolu ile izlenebilir. 

Sürü düzeyinde seleksiyonla elde edilen ilerlemeye Genetik İlerleme denir. 
Genetik ilerleme ele alınan özellikler açısından seçilen bireylerin ortalama 
değerlerinin sürü ortalamasından farkının, kalıtım derecesine bağlı olarak gelecek 
generasyona aktarılan kısmıdır. 

Seleksiyon üstünlüğü, damızlığa ayırılan bireylerin fenotipik ortalaması (Ps) 
ile bunların içinden seçildikleri sürünün fenotipik ortalaması (P) arasındaki farktır.

Kalıtım derecesi (h²) seçilen bireylerin fenotipik üstünlüğünün ne ölçüde 
genetik üstünlüğü yansıttığını gösteren bir parametredir.

Bir sürüde bir karakter bakımından bir bireyin fenotipi P= G + E şeklinde 
gösterilebilir. 

G: aynı karakter bakımından bireyin genotipi
E: bireyin etkilendiği çevre faktörlerini kapsayan çevreyi beliritir.

Görüleceği üzere bireyin ele alınan karakter açısından geliştirilmesi (ıslah 
edilmesi) bireyin genotipinin ve çevre faktörlerini kapsayan çevresinin ıslahına 
bağlıdır.

SÜT SIĞIRCILIĞI

2005 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre ülkemizde bulunan 
toplam 10.5 milyon bas sıgır mevcudunun 2.4 milyon bası kültür, 4.5 milyon bası 
kültür melezi ve 3.6 milyon bası yerli ırklardan olusmaktadır.

Güney Anadolu Kırmızısı (Kilis), Yerli Güney Sarısı, Yerli Kara, Doğu Anadolu 
Kırmızısı, Zavot ve Boz Irk Türkiye yerli sığır ırklarıdır.

Süt Sığırlarında Doğum, Buzağılama, Tohumlama ve Sürüden Ayrılma 
Kayıtlarından Tutulması Gereken Asgari Kayıtlar: 
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a) Soykütüğü sistemi içerisindeki bir inekten doğan hayvanların, sistemin 
gerektirdiği aşağıdaki bilgilerinin toplanması ve buzağının bilgi işlem merkezi 
tarafından Ek 1’deki gibi doğum bildirim formu ile belgelendirilmesi gerekir.

• Soykütüğü numarası
• Doğum tarihi

• Doğum tipi (normal, zor)

• Doğum şekli (tekiz, ikiz vb.)

• Ana ve baba no

b)   Her inek için laktasyonunun başlamasını sağlayan ve süt verim 
denetlemesi sonuçlarının girilebilmesini sağlayacak buzağılama olayının aşağıdaki 
bilgileri içerecek şekilde tespiti yapılmalıdır.

• Buzağılama tarihi
• Buzağılama tipi (normal, zor)

• Buzağılama şekli (tekiz, ikiz vb.)

c) Soykütüğü sistemi içerisindeki her hayvanın tohumlanması ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerin tespitini içerecek bilgi edinme sisteminin oluşturulması gerekir.

• Tohumlanan hayvanın numarası
• Tohumlayan boğanın adı

• Tohumlayan boğanın numarası

• Tohumlama tarihi

• Tohumlama sayısı

• Tohumlayıcının adı soyadı veya kodu

d)  Soykütüğü sistemi içerisindeki bir işletmede bulunan hayvanların sürüden 
çıkışları durumunda aşağıdaki bilgilerin tespitini içerecek bilgi edinme sisteminin 
oluşturulması gerekir.

• Hayvanın numarası
• Sürüden çıkış tarihi

• Sürüden çıkış sebebi: Damızlık satış, kasaplık satış, ölüm, diğer vb. 

Süt ineklerinin yemlenmesinde en önemli husus yaşama payı ve verim payının 
hesaplanmasıdır. Verim payı hesaplanırken süt verimi, canlı ağırlık ve sütteki yağ 
oranı göz önüne alınır ve hesaplanan günlük besin maddeleri altında yemleme 
yapılmamasına dikkat edilir. Süt ineklerde su ihtiyacı da önemlidir. Süt sıgırlarının 
günlük su tüketimi hayvanın canlı agırlıgına, çevre sıcaklıgına, verilen yemlerin 
içerdikleri su miktarına ve verdikleri süt miktarına göre degisir. Hayvanın verdigi her 1 
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kg süt üretimi için 3 litre su gerektigi ve günde en az 30-35 litre suya ihtiyacı oldugu 
unutulmamalıdır.

BUZAĞILARIN BAKIMI VE BESLEMESİ 

Ağız sütünü (kolostrum) doğumdan sonraki ilk 4 saat içinde buzağı mutlaka 
emmelidir. Buzağılara verilen süt miktarı buzağının vücut ağırlığının onda birini 
geçmemelidir. Buzağıya verilen süt 36 dereceye kadar ısıtılıp ondan sonra 
içirilmelidir.

Buzağı maması, diğer bir deyişle ikame süt kullanılmasında, ilk iki hafta buzağı 
önce ağız sütünü daha sonra tam yağlı süt içmeli ikinci haftadan sonra ikame süte 
başlamalıdır.

Bir buzağı günde 700-900 gram buzağı başlangıç yemi tüketmeye 
başladığında buzağı sütten kesilmelidir.

SIĞIR BESİCİLİĞİ

 Besiye alınacak sığırları beslemeye başlarken yeme alıştırmak gerekir. Bu 
amaçla konsantre yemden azar azar arttırarak verilmelidir. Canlı ağırlığın % 2-2,5 
oranında kuru madde karşılığı yem tüketmesi (kaba yem+fabrika yemi) 
gerekmektedir. Yem miktarı ve yemin ne kadarı kaba ne kadarı kesif olacağı besi 
dönemine göre değişir. Pratik olarak besi başında % 70 kaba , % 30 kesif yem, daha 
sonraları % 30 kaba, % 70 kesif yem, semirtme döneminde % 10-15 kaba, %85-90 
kesif yem verilmesi gerekir.

BARINAK SEÇİMİ 

Sığır yetiştiriciliğinde en önemli çevre koşullarında birisi barınakların durumu 
ve uygun barınak tipi seçimidir. Bir hayvancılık tesisi kurarken üretim yapmayı 
düşünülen yörede üretilen ürünlerin (et-süt) uygun fiyatlarla ve kesintisiz olarak her 
an satabilecekmiyiz ? sorusuna cevap verilmesi gerekir. Bu soruya olumlu cevap 
verebiliyorsak ikinci aşamada yeterli kapasite miktarı belirlemek gerekir. Bunun içinde 
işletmenin yararlanacağı çayır mera varlığı ve kaba ve kesif yem üretim olanakları 
göz önünde bulundurulmalı, kapasite buna göre belirlenmelidir. Bir işletmenin 
giderlerinin % 65-70’i yem girdisi tutmaktadır. Bu durumda girdi maliyetlerini aşağıya 
çekmek işletmenin ekonomik üretim yapmasını sağlamak için yem üretimini 
işletmenin kendisinin gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Barınak sistemi seçiminde etkili ve önemli faktörlerden birisi iklimdir. Besi için 
en uygun sıcaklık +4 C ila +24 C arasındadır. -20 C’nin altı ile +32 C’nin üstü ise arzu 
edilmeyen sıcaklıklardır. Süt inekçiliğinde ise sıcaklık +10 C ile +24 C arasındadır.

Bir diğer göz önüne alınması gereken unsurda sermaye miktarıdır. 
Sermayenin tümü barınak yapımına aktarılmamalı, barınak yaptıktan sonra işletme 
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sermayesi içinde para gerekecektir. Onun için en ekonomik şartları sağlayan barınak 
tipi seçilmelidir.

Barınak tiplerini üçe ayırabiliriz.

1- Kapalı Sistem
2- Yarı Açık Sistem
3- Açık Sistem

KOYUN ve KEÇİCİLİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun 2005 yılı verilerine göre ülkemizde 
10.526.440 bas sıgır, 6.517.464 bas keçi ve 25.304.325 bas koyun mevcudu vardır. 
Bu koyun mevcudunun 752.353 bası Merinos, 24.304.325 bası yerli ırklardan 
olusmaktadır.

Türkiye yetiştirilen koyun ırkları; 

Yağlı Kuyruklu Yerli Koyun Irkları; Akkaraman, Kangal Akkaraman, Morkaraman, 
Dağlıç, İvesi, Çine Çaparı, Güney Karaman, Karagül, Norduz

Oyluğu Yağlı Yerli Koyun Irkı; Tuj 

Yarım Yağlı Kuyruklu Yerli Koyun Irkı; Sakız 

Yarım Yağlı Kuyruklu Koyun Irkları; Herik, Hemşin, Malya, Acıpayam 

Yağsız, İnce ve Uzun Kuyruklu Yerli Koyun Irkları; Kıvırcık, Karayaka, Gökçeada 

Yağsız, İnce Kuyruklu Koyun Irkları; Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta 
Anadolu Merinosu, Ramlıç, Pırlak, Karya 

Türkiye yetiştirilen yerli keçi ırkları; Ankara Keçisi, Kıl Keçisi, Norduz Keçisi, Kilis 
Keçisi ve Honamlı Keçisi dir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ekstansif (dışa bağımlı, kapalı olmayan) yetiştiriciliğin 
yoğun yapıldığı bir yetiştirme şekline sahiptir. Bu yüzden yetiştiriciliğin yapılacağı 
yerin öncelikle  iyi etüd edilmesi ve bölgeye uygun ırklarla yetiştiricilik yapılmalıdır.

SÜRÜDEN AYRILMASI GEREKEN KOYUNLAR

- Dişleri ve tırnakları bozuk olanlar
- Çok yaşlı, çok zayıf koyunlarla kavruk kalmış koyunlar
- Kısır koyunlar, çok az süt verenler
- Yapağı kısa, seyrek ve dökülüyorsa
- Özellikle Merinos ve kıvırcıklarda lekeler varsa
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- Yapağı körü varsa

Bu tip koyunlar sürüden atılırlar.

DAMIZLIK KOÇ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kuvvetli ve sağlıklı olmalı
- Irkın bütün özelliklerini göstermeli
- Canlı parlak bakışlı ve hareketli olmalıdır
- Yumurtalıklar torbaya inmiş olmalıdır
- Yapağısı kendi ırkının özelliklerini taşımalı
- Bacaklar kısa ve düzgün olmalıdır
- Sağrısına basıldığında çömelmelidir

Ergin bir koç iyi beslendiğinde ortalama 35-40 koyuna aşabilmelidir.

KOÇA VERME

Dişi tokluyu koça vermekte 18 ayı geçmemeliyiz. Sürüdeki koyunlar pratikte 6-8 
yaşlarına kadar, koçlar ise 4-5 yaşlarına kadar damızlık olarak kullanılabilmektedir.

KOYUNLARDA BESLENME

Koyunlarda ek yemlemeyi üç bölümde inceleyebiliriz.

1- Koç katımında beslenme
2- Gebelikte beslenme
3- Süt veriminde beslenme

1- Koç Katımında Beslenme : Koç katımından 2 hafta önce başlayarak 6 hafta 
günde 400 gr.dan başlayarak 700-800 gr.a kadar fabrika yemi veya arpa, yulaf 
karışımı ile ek yemleme yapılır.

2- Gebelikte Besleme : Gebelikte ilk üç ay mera iyi ise ek yeme gerek yoktur. Son 
45 günde 300 gramdan başlanarak doğuma kadar 800 grama çıkılarak ek yemleme 
yapılır.
3- Süt Döneminde Besleme : Tek kuzulu koyunlara günlük 700 gr. dane yem 
karması, ikiz kuzulu koyunlara da 1 kg. dane yem karması verilir.
Verimsiz dönemde mera ve anız otlatması kafi gelmektedir.

AĞIL YERİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

1- Taban suyu yüksek olmamalı
2- Meraya yakın olmalı
3- Meyilli arazi üzerinde olmalı
4- Yerleşim biriminden uzak olmalı
5- Kuzey rüzgarlarına kapalı olmalı
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AĞIL YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

1- Bölgenin iklimine uygun olmalı
2- Hakim rüzgarlardan ve soğuktan korunmuş olmalı
3- İşlerin kolay görülmesine uygun olmalı
4- Hayvan sayısına yeterli olmalı
5- Maliyeti düşük olmalı

AĞIL ALAN HESABI

Koyun için : 1 - 2 m2, gezinti avlusu, ağılın kapladığı alanın iki katı olmalı, etrafı 1 m. 
yükseklikte çevrilmelidir. Koyunların altıda üstü de kuru olmalıdır.

YUMURTA TAVUKÇULUĞU

Günümüzde tavukçuluk önemli bir endüstri sektörü olmuş ve dev adımlarla 
ilerlemektedir. Yumurta tavukçuluğu, insan beslenmesinde mükemmel bir gıda olan 
yumurtanın üretimi açısından çok önemli bir yetiştiricilik faaliyetidir. Çünkü yumurta, 
anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin ögelerini bulunduran tek besin 
kaynağıdır. Yeni bir yaşamın özü olduğu düşünülecek olursa, besleyici değerinin 
yüksek olması hiç de şaşırtıcı değildir.
Başarılı yumurta tavukçuluğu öncelikle sağlıklı civciv temini ile başlar. Civcivler kümese 
gelmeden 24 saat önce kümes sıcaklığı ayarlanmalı, civciv seviyesinde 32-35 0C derece, 
kümes sıcaklığı 26-27 0C derece olmalıdır.

Yumurta tavukçuluğunda başarılı sayılmak için aşağıdaki kıstaslar önem
arzetmektedir.

-Tavuk başına yıllık yumurta verimi en az 280 olmalıdır.
-1 Kg. yumurta için yedirilen yem miktarı 2.0-2.2 Kg. olmalıdır.
-Yumurtlama döneminde aylık ölüm oranı en çok %1 olmalıdır.
- Çok küçük ve satışa uygun olmayan yumurta oranı en fazla %5 olmalıdır.
-Kırık yumurtaların oranı %2’yi geçmemelidir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için için;

-Sürü büyüklüğü ne kadar artarsa kazançda o kadar artar.
-Yüksek verimli ırklar seçilmelidir.
-Besin maddelerince iyi dengelenmiş karma yemler kullanılmalıdır.
-Tavuklar 19 aylık olduktan sonra verim dışı bırakılmalıdır.

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Üretim dönemi uzunluğu; kesim ağırlığına, pazar şartlarına, tüketicilerin karkas piliç
ağırlığı taleplerine, yem fiyatlarına, broiler satış fiyatına ve işletme şartlarına bağlı 
olarak değişebilmekte olup 5-7 hafta arasıdır.
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-Bu sürede 1,8-2,2 kg. canlı ağırlığa ulaşan piliçler, 1300-1600 gram temizlenmiş
ağırlığa (karkas) ulaşırlar.

ARICILIK

Arı yetiştiriciliğinde temel olarak İlkbahar ve Sonbahar Bakım ve Besleme önemlidir. 
İlkbahar bakım ve beslenmesinde amaç yavru üretimini teşvik etmek ilkbaharda 
güçlü koloni güçlü kovan ve yüksek verim sağlamaktır. Sonbahar bakım ve 
beslenmesinde amaç ise kışa arı kolonisinin kuvvetli ve genç bir mevcutla girmesini 
sağlamak içindir.

HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON

Hayvancılık işletmeleri üretimlerini daha kolay, kaliteli ve ekonomik yapmaları 
için hayvancılıkta mekanizasyon uygulamasına geçmek zorundadırlar. Hayvancılık 
mekanizasyonu; hayvansal üretimde bakım, besleme, yemleme, sağım ve temizlik 
gibi işlemlerde yeni teknolojilerin uygulanmasıyla insan emeği ve basit araçlar yerine 
bu teknolojilerin gereği olan ileri araçların yapımı, seçimi, işletilmesi, korunması ve bu 
aletleri kullanacak kişilerin eğitilmesi ile ilgili tüm hizmetleri kapsar.

Mekanizasyonun hayvancılık işletmelerinde uygulanması hayvan sağlığı, çevre 
koruması ve bu işle uğraşan insanların sağlığı yönünden de önemlidir. Hayvansal 
üretimi artırmada hayvan ırkı ve ıslahının çok önemi vardır. Ancak hayvanların 
yaşam koşullarını iyileştirme ve iyi bir hayvan besleme kesinlikle üretimi artırmanın 
en önemli unsurudur. Mekanizasyonsuz başarı beklenemez.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON

Hayvancılık işletmelerinde özellikle;
1. Süt sağımı ve sütün korunması
2. Ahır temizliği ve gübrenin tarlaya atılması
3. Yem üretimi
4. Yem hazırlama ve yemleme
5. Hayvan bakım ve temizliği
Mekanizasyon uygulamalarında ele alınması gereken faaliyetlerdir.

HAYVANCILIK MEKANİZASYONUNDA İŞ GRUPLARI

Hayvancılık ve buna bağlı mekanizasyon üç ana grup altında incelenebilir. Bunlar;
1. Hayvanın beslenmesi (Yem hasadı, yem hazırlama, yemleme, sulama vb. 
uygulamalar)
2. Hayvanın bakımı (gübre temizleme, depolama, işleme, dağıtma ve ilgili 
uygulamalar)
3. Ürün elde edilmesi (süt, et, yumurta vb.)
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1. YEM MEKANİZASYONU

Yem üretimi, yem hazırlama ve yemleme bir dizi ana ve yardımcı iş kademelerinden 
oluşur. Zaman alıcı ve yorucu olan bu iş safhalarının bazılarını makine kullanmadan 
gerçekleştirmek çok zor, hatta imkansızdır. Yem bitkilerinin çok çeşitli oluşu, kaba 
kuru yem, yeşil yem, silo yemi ve kesif yem hazırlama zorunluluğu, bilhassa bu 
konuda imal edilmiş makine çeşidinin fazlalığı yem üretiminde mekanizasyonun 
önemini yeteri kadar ortaya koymaktadır.

1.1. Kaba Yem Mekanizasyonu

Saplı bitkilerden, hasat edilme ve işlenme yöntemlerine bağlı olarak elde edilen kaba 
yemler: taze yem, tarla kuru otu, işletme kuru otu, silaj yemi, sıcak hava ile 
kurutulmuş palet yem olarak adlandırılır. Kaba yem üretiminde; toprak işleme, ekim 
bakım dışında birbirini kesintisiz olarak izleyen iş aşamaları vardır. Bunlar; 

• Biçme, 
• Tarlada hazırlama 

• Yükleme, işletmeye taşıma ve boşaltma 

• Depolama 

• Yemlemedir 

a. Biçme işlemi ve biçme makineleri

Biçme yöntemine göre değişik yapıda biçme makineleri bulunur. Çift bıçaklı 
veya tek bıçaklı git-gel hareketli biçme makineleri, tamburlu biçme makineleri 
ile diskli biçme makineleri günümüzde kullanılan makinelerdir.

b. Biçilen ürünün tarlada hazırlanması

Yeşil yemin biçiminden sonra, (ürünün en az kayıp ile elde edilebilmesi için) 
tarlada birtakım işlemler yapılır. Bunlar yeşil yemin çevrilmesi, dağıtılması, 
namlu yapılması, namlunun çevrilmesi gibi işlemlerdir. Bunlar genellikle 
tırmıkla yapılır. Tırmık olarak yıldız çarklı tırmıklar ile döner tip tırmıklar 
kullanılır.

c. Yem toplama ve taşıma

Biçilen ürünler tarlada geçirdiği hazırlık işlerinden sonra özel yükleme 
arabaları ile toplanarak işletme binasına taşınır. Bu arabalarda bulunan 
boşaltma düzeni ile de istenilen yere boşaltma yapılır.
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Yeşil yemin taşınmasında, boşaltılmasında ve depolanmasında kolaylık 
sağlamak için materyal küçük boyutlarda kıyılır. Yemin kıyılması tarla kıyıcıları 
(silaj makineleri) ile sağlanır. 

d. Balyalama ve balya makineleri

Tarlada biçilip hazırlanan ürün toplanarak küçük hacim işgal edecek şekilde 
paketlenir. Böylece ürünün taşınması, depolanması ve satışı gibi işlemler 
kolaylaştırılır.
Kaba yemin, sap ve samanın balyalanmasında, çeşitli yapıya ve çalışma 
prensibine sahip balya makinelerinden yararlanılır. Bunlar dikdörtgen prizma 
veya yuvarlak balya yapan makinelerdir. 

e. Yem taşıma

Balya haline getirilen ürünün taşınması için normal tarım arabalarından 
yararlanıldığı gibi özel toplama düzenine sahip arabalarda kullanılmaktadır. 
Bunlar yükleme kızaklı balya arabası, balya fırlatıcılar ve otomatik balya 
toplama düzenli balya arabasıdır.
Balya taşımada normal tarım arabası kullanıldığı takdirde balyaların tarım 
arabasına yüklenmesinde traktör ön yükleyicilerinden faydalanılır. Yine 
balyaların taşınmasında traktör arka hidrolik kollarına monte edilen yükleme 
çatalı da kullanılır. 

f. Yem depolama ve silolar

Tarladan toplanan yemin işletmede yemleme aşamasına kadar depolanması 
gerekir. Günlük tüketilen yeşil taze yem dışındaki yemlerin depolanması için 
çeşitli alet ve makinelerden faydalanılır.
Bunlar traktör yükleyicileri, vinç düzenleri, götürücüler (elevatörler) ve kaba 
yem üfleçleridir. Öte yandan işletme yapısına ve yem türüne göre de çeşitli 
yapı ve büyüklükte silolar söz konusudur.
Yem siloları, yemin çoğunlukla, silaj (konserve) olarak hazırlanması amacıyla 
hava geçirmez şekilde depolandığı yerlerdir. Silolar; alçak, yüksek ve derin 
silolar diye üç ana gruba ayrılır.

g. Kaba yemin depodan (silodan) alınması ve yemleme

Silo tipine ve silaj ürününün cinsine göre (uzun, kısa) kaba yemin depodan 
alınmasında el ile boşaltma dışında çeşitli makinelerden yararlanılır. Bu 
amaçla, alçak silolarda ön yükleyici ve alçak silo frezeleri ile blok kesme yapan 
ekipmanlar kullanılır. 
1.1.1. Kaba yem dağıtıcıları
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Silodan boşaltılan yemin, yemlenecek hayvanların yemliklerine taşınarak 
dağıtılması için çeşitli yapı ve özellikte dağıtıcılar kullanılır. 

1.2. Kesif yem mekanizasyonu

Kesif yem mekanizasyonunda en önemli hususlar daneli ürünlerin öğütülmesi, 
karıştırılması ve iletilmesidir. Bu işler için yem değirmenleri, karıştırıcılar ve 
ileticiler kullanılır.

1.3. Suluklar

Su hayvanların sağlığı ve yemlerin değerlendirilmesi yönünden büyük önem 
taşımaktadır. Hayvanların su ihtiyaçları, hayvanın ırk, cins, yaş, beslenme 
durumu ve çevre koşullarına bağlı olarak değişir.
Süt ineğinde inek başına ihtiyaç duyulan su 50 lt/gündür. Sıcak yaz günlerinde 
bu değer iki katına çıkabilmektedir.
Aşağıdaki resimde sığırlar için kullanılan otomatik suluklar görülmektedir.

2. AHIR GÜBRESİ MEKANİZASYONU

Ahır gübresi mekanizasyonu ahırlarda ortaya çıkan katı ve sıvı artıklarının 
toplanmasını, ahırdan uzaklaştırılmasını, biriktirilerek depolanmasını ve 
olgunlaştırıldıktan sonra tarlaya taşınarak çiftlik gübresi olarak dağıtılmasını 
içeren geniş kapsamlı uygulamalardır.
Gübrenin ahırdan alınması ve öteki işlem aşamalarında iki ana yöntem vardır. 
Bunlar; katı gübre mekanizasyonu ve sıvı gübre mekanizasyonudur.

2.1. Ahırdan gübrenin alınması (Temizlenmesi)

Bir büyük baş hayvanın bir günde verdiği gübre, ağırlığının % 8’i olarak kabul 
edilebilir. Bu değere altlık da dahildir.
Katı gübre mekanizasyonunda mekanik temizleme tesisleri ve sıvı gübre 
mekanizasyonunda da hidrolik temizleme tesisleri kullanılır.
Gübrenin katı olarak elde edildiği yöntemde ahır içinden mekanik düzenlerle 
dışarı çıkarılan katı gübre gübrelikte depolanır. İdrar ise, katı gübreden ayrı 
olarak idrar kanalından idrar çukuruna iletilir. Belirli sürelerde bekletilen katı 
gübre tarlaya taşınarak gübre dağıtıcılarla dağıtılır.
Sıvı gübre mekanizasyonunda ise, dışkı ve idrar ayrılmaz. Karışım, kanallar 
aracılığı ile hidrolik olarak ahır dışındaki sıvı gübre depolarına iletilir. Kısmen 
ahır içinde hayvanların altında da depolanabilir. Ayrıca, sıvı gübrenin 
akıcılığını artırmak amacıyla karışıma su ilave edilebilir. Sıvı gübrenin 
iletilmesi, karıştırılması için güçlü özel gübre pompalarından yararlanılır. Sıvı 
gübrenin tarlaya verilişinde yine özel dağıtma düzenli tanklar kullanılmaktadır.
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2.1.1. Mekanik temizleme tesisleri (katı gübre mekanizasyonu)

Bunlar genel olarak iki ana grupta incelenebilir.
a) Mobil (seyyar) gübre temizleme düzenleri
b) Durağan (Sabit) gübre temizleme düzenleri

Mobil temizleme düzenleri, normal ön yükleyicili traktör ya da kürekli özel 
traktörlerdir.
Durağan (sabit) temizleme tesisleri, belirli yörüngeler üzerinde gübrenin ahır 
dışına taşınmasını sağlarlar. Bu işi genellikle katlanır paletli sistemler yapar.
Katlanır paletli sistemlerde hareket doğrusal yönde git-gel şeklindedir. Gübre 
kanalında sıyırma işi sırasında paletler açılarak gübreyi iterler. Geri dönüşte 
ise kapanarak boş olarak ilk konumlarını alırlar. Aşağıdaki resimde sıyırıcı 
düzen görülmektedir.

Katı gübrenin değerlendirilmesi

Katı gübre mekanizasyonunda, gübrelikte biriktirilen katı gübre belirli bekletme 
süresi sonunda tarlaya verilir. Aynı şekilde gübrelik yanında ayrı bir depoda 
biriktirilen idrar da özel dağıtıcılarla tarlaya verilmektedir. İdrarın tarlaya 
dağıtılmasında ya normal idrar tankından ya da basınçlı tanklardan 
yararlanılmaktadır. Çiftlik gübresi dağıtıcılar ile katı gübrenin kolay hızlı ve 
düzgün bir şekilde tarlaya dağıtılması sağlanır. 

2.1.2. Hidrolik temizleme tesisleri (Sıvı gübre mekanizasyonu)

Hidrolik sistemde, gübre, su ile taşınarak sevk edilir. Bu sistemde ahırların 
uzunluğunca beton kanallar yapılmaktadır. Bunların üzerine metal ya da ağaç 
ızgaralar yerleştirilir. Aşağıya düşen gübreler özel bir yükleyici ve tarım 
arabası ya da kamyonlarla taşınırlar. Gübre suyla temizlenerek atılır.
Sıvı gübrenin depolanması ve değerlendirilmesi:

Sıvı gübrenin gübreleme amacıyla kullanılması için tarlaya verilme zamanına 
kadar depolanması gerekir. Sıvı gübre deposunun kapasitesi, depolama 
süresi yanında hayvan türüne ve hayvan sayısına bağlıdır.
Günlük sıvı gübre miktarı sığırda 0,05 m3/BBH kadardır. Sıvı gübrenin 
depolama süresi ahır sistemine göre 100-200 gün arasında değişmektedir.
Sıvı gübre depoları mekanizasyon düzeyine ve yapı olanaklarına göre; yer 
içinde derin sıvı gübre depoları ve yer üstünde yüksek sıvı gübre depoları 
şeklinde inşaa edilebilirler.
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3. SÜT ÜRETİM MEKANİZASYONU

İş zamanı yönünden en büyük paya sahip olan ve ağır işlerin başında gelen süt 
sağımının mekanizasyonu, süt inekçiliği işletmelerinde öncelikle üzerinde durulması 
gereken konudur. Öte yandan süt verimi, meme sağlığı ve süt kalitesi özenli sağım 
ile makine-ekipmanların bilinçli kullanılmasına bağlıdır.

3.1. Süt sağım makinesi

Süt üretimi; Süt sağımını, işletme içinde depolanmasını ve fabrikaya taşınmasını 
içerir.

Süt sağımı iki şekilde olur.

a) Doğal sağım: Hayvan yavrusunun memeyi emmesiyle sağlanır.
b) Yapay sağım: Bu ise, el ve makine ile olmak üzere iki türlüdür.

Sağımda gerekli iş zamanının kısalması yanında makine ile sağımın 
üstünlükleri şöyle sıralanabilir.

- Sütün temiz ve sağlıklı sağılmasını sağlar.
- Süt verimini artırır.
- Sağım verimini (birim zamanda sağılan hayvan sayısını) artırır.
Genel olarak sağım makinesi, üç sistemi içeren şu elemanlardan oluşur,

a) Vakum üretme sistemi
b) Basınç farkı yaratma sistemi
c) Süt, hava ve temizleme sıvılarının hareket ettiği sistem: Sağıma 
başlanmadan önce, memelerin temizlenmesi, meme kanallarındaki sütün 
alınması ve sağım başlıklarının memeye takılması işi ön sağım aşamasını 
oluşturur.

Sağım başlığı memeye takıldıktan sonra sağılan süt miktarı önce giderek 
artar. Belirli bir süreden sonra ise birim zamanda sağılan süt miktarı giderek 
azalarak 200 ml/dak. değerine düşer. Bu aşamaya da ana sağım süresi denir. 
Ana sağım süresi, inek cinsine bağlı olarak 4-6 dakika arasında 
değişmektedir.

Süt miktarı 200 ml/da. altına düştüğünde kör sağım söz konusudur. Kör 
sağım, memelerin aşırı yüklenmesine, meme kanallarının sürtünmesine vb. 
neden olduğu için zamanında önlenmelidir.
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Son sağım ise, memenin masajı ve sağım başlıklarının memeden alınması 
işlerini içerir.

Sağım makinesinin düzgün ve sağlıklı çalışabilmesi için, sabit basınçta 
(vakumda) belirli bir hava miktarının üretilmesi gerekir. Sabit basıncın değeri 
ortalama olarak 0,5 bar olup, sağım sırasında basınç dalgalanması 
olmamalıdır. Vakumun üretilmesinde genellikle döner hareketli ya da düz 
pistonlu (git-gel hareketli) vakum pompalarından yararlanılır.

Sağım (meme) başlığı ve yapısı

Sağım makinesinde hayvan ile temas eden ana organ sağım (meme) 
başlığıdır. Hayvanın memesine tutunan iç cidar esneyebilen fakat deforme 
olmayan lastik malzemeden yapılır. Dış cidar ise sert plastik ya da paslanmaz 
metalden olabilir.

Hayvanın memesi ile lastik cidar arasındaki bölme sürekli olarak vakum 
altında olmasına karşılık iç cidar ile dış cidar arasındaki bölmede (puls 
bölmesi), sırayla vakum ve atmosfer basıncı hakimdir.

Emme (masaj gevşeme) işinin gerçekleştirilmesinde, vakumun aralıklı olarak 
kesilmesini sağlayan organa Pulsatör adı verilir.

Vakum Ventili (Regülatörü), sağım için gerekli olan vakumu sürekli olarak sabit 
düzeyde tutmaya yarar. Bunun için vakum pompasından en uzak yere 
yerleştirilir.

Vakum üretme sistemindeki vakummetre, sistemdeki basınç değerini gösterir. 
Vakum metre, sağıcının görebileceği bir yere konulmalıdır. Vakum pompasının 
emiş ağzına yerleştirilen vakum tankı ise, sağım sırasında oluşacak vakum 
dalgalanmalarını (şoklarını)engeller. Ayrıca, vakumun bulunduğu 
elemanlardan sürüklenen sıvının (süt, su, temizleme sıvısı) pompaya 
girmeden ayrılmasını da sağlar. Bu amaç için, vakum tankı alt seviyesine bir 
musluk yerleştirilmelidir.

Sağılan sütün iletilme (alınma) durumuna göre, sağım tesisinin iki yapı şekli 
vardır.

a) Kovaya sağım yapan tesis
b) Boruya sağım yapan tesis

Bir sonraki sayfadaki resimde kovaya sağım yapan bir sağım tesisi verilmiştir. 
Burada, sağılan süt, süt pençesinden uzun süt borusu ile doğrudan kovaya 
iletilir. Kova, vakum üretme sistemine bağlandığı için sürekli vakum altında 
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bulunur. Vakum tekniği yönünden kovaya sağım yapan tesisler basit 
yapılıdırlar.

Boruya sağım yapan tesislerde süt ve vakum boruları sabit olarak monte 
edilmiştir. Sağılan süt, borularda sağlanan vakumun etkisiyle süt odasına 
iletilir. Borular, süt odasına doğru, düzgün bir meyile sahip olmalı ayrıca, süt 
odasında sütün vakumdan ayrılması için, boru sonunda ayırıcı bir eleman 
bulunmalıdır.

Süt sağım tesislerinde, sütün ayrılmasını sağlayan vakumlu süt ayırıcısı 
(filtresi) de bulunmaktadır. Bu ayırıcı genellikle iletim borusunun sonuna 
yerleştirilir.

3.2. Sağım tesisleri ve sağım yöntemleri

Süt sağım tesisleri, sürü büyüklüğüne ve ahır yapısına bağlı olarak üç grupta 
incelenebilir.

a) Bağlı ahırdaki sağım tesisleri: 30 ve daha az sağmal hayvana sahip 
işletmeler için uygun olan bu tesislerde sağım işi, bağlı hayvana gidilerek 
gerçekleştirilir. Süt, kovaya yada sabit boruya sağılabilir. 

b) Sağım merkezi şeklindeki sağım tesisleri. Bu tip tesisler 30’dan fazla 
sağılan hayvan bulunan süt ineği işletmelerinde kurulabilir. Sağılacak inekler 
sağım merkezine gelerek sağım gerçekleştirilir.

c) Seyyar (gezici) sağım tesisleri: Bunlar mera ya da tarlada sağım yapmak 
için geliştirilmiş olup, vakum pompası genellikle traktör kuyruk milinden ya da 
üzerindeki benzin motorundan çalıştırılır.

Ana sağım süresi, inek ırkına göre 4-6 dakika/inek arasında değişmektedir. 
Genel olarak bir sağıcı, bağlamalı ahırdaki sağımda aynı anda en çok üç adet, 
normal sağım başlığına kumanda edebilmekte ve bir saatte 20-22 inek 
sağabilmektedir.

Balık kılçığı sağım yerlerinde bir sağıcı aynı anda 8 sağım başlığına kadar 
kumanda edebilmekte ve saatte 42-45 inek sağabilmektedir. Dönerli sağım 
yerlerine sahip işletmelerde bu rakam 60’a çıkmaktadır. 

3.3. Sütün depolanması ve soğutulması

Sütün, sağımdan sonra fabrikaya nakledilmesine kadar işletme içinde 
depolanması için çeşitli yapıda ve büyüklüklerde tank ve güğümlerden 
yararlanılır. Ancak, kalitenin bozulmadan depolanması için, sağılan sütün 
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soğutulması gerekir. Çünkü süt içinde bulunan ve bozulmaya neden olan 
mikroorganizmaların etkinlikleri, sıcaklığı düşürerek engellenebilir. Bu nedenle, 
kalitenin düşmeden sütün depolanmasında günlük periyotlarda sevkıyatta; 2,5 
saatlik süre içinde akşam sütü 4 C ye, sabah sütü de 8 C ye dek 
soğutulmalıdır. 
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ANATOMİ
Anatomi canlı varlıkların organizmalarını morfoloji  ve struktur yönünden inceleyen 

bir bilimdir. Organların fonksiyonunu inceleyen fizyoloji ile yakın işbirliği yapar. Anatomi 
organizmayı  meydana getiren organları  makroskobik ve mikroskobik yönden incelemesine 
göre  makroskobik  anatomi  ve  mikroskobik  anatomi  diye  ikiye  ayrılır.  Bizi  ilgilendiren 
makroskobik  anatomi  organizmayı  meydana  getiren  organların  şekillerini,  özelliklerini, 
vücuttaki tabii duruşlarını ve komşu organlarla olan ilişkilerini inceler. Bu inceleme sadece 
tek bir tür üzerinde oluyorsa o türe ait özel isimler alır . Bu spesiyal anatomidir. Anatomi 
vücudu ya sistemler halinde (sindirim, solunum, dolaşım, sinir sistemleri gibi) ya da bölgeler 
halinde inceler. Vücudu sistemler halinde inceleyen anatomiye sistematik anatomi (anatomia 
systematica),  vücudu  belli  bölgelere  (regiones)  ayırdıktan  sonra  her  bir  bölgeyi  ayrı  ayrı 
inceleyen  anatomiye  de  topoğrafik  veya  regional  anatomi  (anatomia  topographica)  denir. 
Sistematik anatomi evcil hayvanlarımızın aynı sisteme dahil organları arasındaki benzerlik ya 
da  ayrımlarını  birlikte  inceliyorsa  buna  karşılaştırmalı  sistematik  anatomi  (anatomica 
sistematica comparativa) adı verilir. Evcil memeli hayvanların anatomisini inceleyen anatomi 
Veteriner anatomidir. Bu anatomi eğer konusuna dahil hayvanlar arasındaki karşılaştırmayı da 
içeriyorsa o zaman Veteriner Komparatif Anatomi olarak adlandırılır. 

Sistematik Anatomi ve Bölümleri:  Sistematik anatomi vücudu sistemlere ayırdıktan sonra, 
her sistemi ayrı ayrı inceleyen anatomidir. Vücuttaki sistemleri şöyle sıralayabiliriz:

1.  Lokomotor  sistem:  Bu  sistem  lokomasyonu  yani  yer  değiştirmeyi  sağlayan  organların 
tümünü kapsar. Bu sistem de üç kısma ayrılır. 

a. Kemikleri inceleyen kemik bilim (osteologia). 

b. Eklemleri inceleyen eklem bilim (arthrologia).

c. Kasları inceleyen kas bilim (myologia).

2. Sindirim sistemi (systema digestorium, apparatus digestorius).

3. Solunum sistemi (systema respiratorium, apparatus respiratorius).

4. Sidik-Döllenme sistemi (systema urogenitale, apparatus urogenitalis).

5. Dolaşım sistemi (angiologia, systema vasorum).

6. Sinir sistemi (systema nervosum, neurologia). 

7. Duyu sistemi (organa sensuum, aesthesiologia).

GENEL MYOLOGİA
            Myologia  kas  bilimi  anlamına  gelir.  Myologia'nın  konusunu  oluşturan  kas  ise 
musculus  adını  alır.  Kaslar,  aldıkları  uyarılar  sonucu  kontraksiyon  (kasılma)  yapabilme 
özelliğine sahip olduklarından, locomotor sistemin aktif hareket sistemini oluştururlar.

 Kasların morfolojik ve fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırılması
             1. İskelet kasları (çizgili kaslar) : Bu kaslara, iskelet kemiklerinden çıkıp yine 
kemiklere yapıştıkları için bu isim verilmiştir. Histolojik bakıda enine çizgilenme 
gösterdiğinden striatus kaslar veya renkleri koyu kırmızı olduğundan kırmızı kaslar olarak da 
adlandırılabilirler. İskelet kasları canlının iradesiyle hareket ederler. İskelet kas grubuna dahil 
olup da iskelet kemikleriyle direkt bağlantısı olmayan kaslar da vardır. Musculi orbicularis, 
musculi cutanei ve musculi linguae örneklerinde olduğu gibi.

            2. Organ kasları (düz kaslar) : Bu kaslar, iç organların duvarlarını şekillendirdikleri 
için bu isimle anılırlar. Histolojik bakıda çizgilenme göstermediğinden düz kaslar veya 



renkleri mat olduğu için soluk kaslar olarak da adlandırılabilirler. Organ kasları canlının 
iradesi dışında görev yaparlar. Bu grup kaslardan musculus retractor penis'in iradeye bağlı 
olarak çalışması ve musculus rectococcygeus'un kemiğe yapışması gibi bazı istisnalara 
rastlanabilmektedir.

            3.  Kalp kası : Morfolojik açıdan iskelet kasına, fonksiyonel açıdan ise organ kasına 
benzemektedir. Ayrıca kas ipliklerinin yapmış olduğu yan dallanmalar ile bir takım ağlar 
şekillendirmesi de diğer iki kas grubundan farklı bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

            Bu kas gruplarından, organ kasları ile kalp kası, ilgili konularda detaylı olarak 
anlatılacaktır. Myologia'nın konusunu ise iskelet kasları oluşturmaktadır.

 
İSKELET KASLARI

            İskelet kasları, organizmanın sağ-sol yarımlarının birleştiği median çizgi üzerinde yer 
alan birkaç kas hariç, çift olarak bulunurlar.

            Hareket çeşitleri : İskelet kaslarının şekillendirdikleri hareketlere göre almış 
oldukları fonksiyonel isimler şu şekilde özetlenebilir.

1-   Sinerjist kaslar : Aynı hareketi meydana getirmek üzere, aynı zaman ve yönde çalışan kas 
grubuna verilen ortak isimdir.

2-   Antagonist kaslar : Herhangi bir kas grubunun meydana getirmeye çalıştığı bir hareketin 
tersini yapan veya onu frenleyen kaslardır.

3-   Flexor (bükücü) kaslar : Bir eklemin açısını küçülten kaslardır.

4-   Extensor (gerici) kaslar : Bir eklemin açısını genişleten kaslardır.

5-   Abductor (uzaklaştıran) kaslar : Etkiledikleri vücut kısımlarını planum medianum'dan 
uzaklaştıran kaslardır.

6-   Adductor (yaklaştıran) kaslar : Etkiledikleri vücut kısımlarını planum medianum'a 
yaklaştıran kaslardır.

7-   Pronator kaslar : Pronatio hareketini yaptıran kaslardır.

8-   Supinator kaslar : Supinatio hareketini yaptıran kaslardır.

9-   Levator (kaldırıcı) kaslar : Etkiledikleri organları bulundukları seviyeden yukarı doğru 
kaldıran kaslardır.

10-Depressor (aşağı çeken) kaslar: Etkiledikleri organları bulundukları seviyeden aşağı doğru 
çeken kaslardır.

11-Retractor (geri çeken) kaslar : Etkiledikleri organları geri çeken kaslardır.

12-Sphincter (büzücü) kaslar : Etkiledikleri organları büzen veya kapalı tutan halka 
şeklindeki kaslardır.

13-Cremaster (asıcı) kaslar : Kontraksiyon yaptıklarında sarkık durumda olan organları 
yukarıya kaldıran kaslardır.

14-Erector (dikleştirici) kaslar : Kontraksiyon yaptıklarında yatık bulunan organları 
dikleştiren kaslardır.

15-Dilatator kaslar : Ayıran- genişleten kaslardır.

 

Kasların yardımcı organları
Bu oluşumlar, kontraksiyon yapan kası hem korurlar hem de fonksiyonunu kolaylaştırırlar.



            1. Fascia'lar (akzarlar) :       Kasları ya da kas gruplarını saran bağ dokudan yapılmış, 
sinir ve damardan yoksun, gri beyaz renkli zarlardır. Organizmada bulunan tüm kaslar teker 
teker veya gruplar halinde fascia'lar tarafından sarılırlar. Böylece kaslar kontraksiyon 
yaptığında hem yerlerinden ayrılmaz hem de iplikleri kopup harabiyet şekillenmez.

            2.  Bursa synovialis : Synovia adı verilen içi sıvı ile dolu keselerdir. Sert ve çıkıntılı 
iskelet kısımları ile bunların üzerinden geçen yumuşak dokular arasında yastık görevi 
görürler. Böylece hem iskelet hem de yumuşak dokularda (deri, tendo, ligament vb.) sürtünme 
ve basınç sonucu oluşabilecek harabiyet önlenmiş olur. 

            3. Vagina synovialis tendinis (sinoviyal kiriş kını) : Organizmanın sert kısımları 
üzerinde, gergin olarak hareket etmek zorunda olan tendo'ların çevresini saran ve içinde 
synovia bulunan boru şeklindeki oluşumlardır. Fonksiyonu tendo'yu korumak ve rahat hareket 
etmesini sağlamaktır.

            4. Vagina fibrosa tendinis (fibröz kiriş kını) : Tendo'ları saran ve fibröz dokudan 
şekillenen boru şeklindeki oluşumlardır. Fonksiyonu tendo'ları yerinde tesbit etmektir.  
            5. Tendo (kiriş) ve aponeurosis (yassı kiriş) : Tendo'lar beyaz renkli olup kasları 
kemik veya kıkırdaklara bağlayan oluşumlardır. Bu oluşumlar, hareket kaynağı olan kasların 
kontraksiyonunu direkt veya endirekt olarak iskelet kemiklerine iletme fonksiyonunu 
gerçekleştirirler. 

            6. Trochlea muscularis (kas makarası) : Fibrocartilaginöz bir yapıda olan bu 
oluşumların şekli “U” çivisine benzer. Fonksiyonu ise kontraksiyon sırasında kas kirişini 
yerinde tutmaktır.

ORGANUM VISUS
Bir  duyunun  meydana  gelebilmesi  için,  bu  duyu  için  özelleşmiş  bir  organ,  beyin 

cortex’inde  bir  merkez  ve  organ  ile  bu  merkez  arasında  yer  alan  duyuya  özel  bir  sinire 
gereksinim  vardır.  Görme  duyusunun  özel  organı  gözdür.  Beyindeki  merkez  ile  göz 
arasındaki sinir ise n. opticus’tur. Göz kafatasında orbita ismindeki çukurluğa yerleşmiştir. 

Organum  visus,  iki  gruba  ayrılarak  incelenir.  Bunlardan  birincisi  Organa  oculi 
accesoria adını  alır  ve  görmeye  yardımcı  olan  organları  kapsar,  diğeri  ise  asıl  görmeyi 
sağlayan Bulbus oculi’dir. 

Organa oculi accesoria
Bu  grup,  palpebra  (göz  kapakları),  tunica  conjunctiva  (göz  kapakları  ve  bulbus 

oculinin bir kısmını örten zar) , appartus lacrimalis (göz yaşı aygıtı) ile musculi bulbi (göz 
kasları), periorbita ve corpus adiposum adındaki organları kapsar. 

Bulbus Oculi 
Gözün görmeyi  sağlayan küre biçimindeki  kısmı bulbus oculi  olarak isimlendirilir. 

Bulbus oculi’nin ön kutbuna polus anterior, arka kutbuna polus posterior denir. Bu iki kısmın 
dış  kısımları  arasındaki  eksen  axis  oculi  externus,  aynı  kutupların  iç  kısımları  arasındaki 
eksen  da axis oculi internus’dur. Gözün ışığı kıran oluşumlarının  orta kısımlarından geçerek 
retina  üzerine  düşen  ekseni  axis  opticus  adını  alır.  Bulbus  oculi’de  polus  anterior  et 
posterior’dan geçen hayali enleme equator ismi verilir. 

Bulbus oculi farklı yapıya sahip üç tabakadan oluşmuştur. 

1. Tunica fibrosa bulbi : Bulbus oculiye şeklini veren ve içindeki oluşumların korunmasını 
sağlayan en dayanıklı tabakasıdır. Önde saydam olan cornea ile arkada beyaz renkte görülen 
ve saydam olamayan sclera kısımlarından oluşur. 



Cornea’nın ön yüzüne facies anterior, arka yüzüne facies posteror denir. Cornea’nın 
öne  doğru  yaptığı  tümsekliğin  tepe  kısmına  vertex  cornea,  sclera  ile  birleşen  kısmına  da 
limbus cornea denir. 

Sclera’nın cornea ile birleştiği kısım sulcus sclera’dır. Bu bölgenin iç yüzünde, sinus 
venosus  sclera  (schlemm  kanalı)  adındaki  oluşum göz  kameralarındaki  humor  aquosus’u 
alarak plexus venosus sclerae adındaki vena ağına götürür.  N. opticus’un sclera’yı  deldiği 
kısım area cribrosa sclera adını alır. 

2. Tunica vasculosa bulbi :Gözün damar ve sinirden zengin tabakasıdır. pigmentten zengin 
olduğu için  tabakanın  tümüne uvea adı  verilir.  Tunica  vasculosa  bulbi,  choroidea,  corpus 
ciliare ve iris ismindeki üç ana kısımdan oluşur. 

Choroidea  :  Sclera’nın  iç  yüzünü  örten  kısımdır.  N.  opticus’un  sclera’ya  girdiği 
bölgenin üst kısmında sarı, yeşil  veya mavi renkli görülen kısım tapetum lucidum’dur. Bu 
oluşum memeli hayvanların karanlıkta daha iyi görmelerini sağlar. 

Corpus ciliare :  Choroidea’nın ön kısmında yer alan bölgedir. Choroidea’ya komşu 
olan düz kısım orbiculus ciliaris  ,  bunun önünde processus ciliaris’leri  bulunduran corona 
ciliaris  ve  sclera’ya  bakan  yüzünde  musculus  ciliaris  olmak  üzere  üç  oluşum  bulunur. 
Bunlardan musculus ciliaris gözün accomodation’u denilen ve lens’in kamburluğunu yakın 
veya uzağı görmeye ayarlama görevini yüklenmiştir. 

Iris : Cornea’nın arkasında yeralan ve ortasında pupilla adı verilen deliğin bulunduğu 
perde  şeklindeki  oluşumdur.  Corpus  ciliare’ye  komşu  kenar  margo  ciliaris,  pupilla’yı 
çevreleyen  kenar  margo  pupilaris’tir.  Equidae  ve  ruminant’ta,  margo  pupillaris’te  granula 
iridica adında siyah renkli düğüm bulunur. 

Pupilla’nın daraldığı andaki şekli insan ve canis’de yuvarlak, equidae ve ruminant’ta 
enine oval, felis’te ise dikine oval bir yarık şekildedir. Pupila’yı m. sphincter pupilla daraltır 
(miosis), m. dilatator pupilla ise genişletir 

(mydriasis). 

Iris’in ön yüzü  facies anterior, arka yüzü ise facies posterior’dur. 

Göze rengi  veren  iris  tabakasıdır.  Bu tabakada  pigment  miktarı  arttıkça  göz  rengi 
koyulaşır.  Albinusmus  adını  verdiğimiz,  pigment  bulunmayan  durumlarda,  iris  kan 
damarlarından dolayı kırmızı renkte görülür. 

3.  Tunica  nervea  bulbi  (Retina):  Nervus  opticus’un  göze  gidiği  yer  olan  discus  nervi 
optici’den başlar ve iris’in margo pupillaris’inde sonlanır. Retina, pars optica retinae ve pars 
ceca retinae’ya  ayrılır.  Bu iki kısım arasındaki sınır ora serrata adını alır  ve choroidea ile 
corpus ciliare’nin birleştiği yer hizasında yer alır. 

LENS
Pupilla’nın  geriside,  corpus  ciliare’ye  tutunmuş  olarak  yerleşen  saydam  ve  sert 

oluşumdur.Ön kutbu polus anterior lentis, arka kutbu polus posterior lentis’dir. Önde yer alan 
yüzü facies anterior lentis, arka yüzü de  facies posterior lentis adını alır.Bu iki yüz equator 
lentis ile birbirinden ayrılmıştır. Lens’in iki kutubunu birleştiren eksen ise axis lentis’dir. 

Camera bulbi
Gözde üç adet kamara bulunur.  Camera anterior bulbi, önde cornea, arkada iris ile 

lens’in pupilla’ya bakan kısmı tarafından oluşturulur. Bu kamerada, iris ile cornea arasındaki 
bölgeye angulus iridocornealis adı verilir. İkinci kamera olan camera posterior bulbi, iris’in 



arka yüzü, lens ve corpus ciliare arasında oluşan boşluktur. Bu iki kamera, pupilla aracılığıyla  
iştirak  halindedir.  Burada  bulunan  humor  aquosus  adındaki  sıvı  corpus  ciliare’deki 
damarlardan süzülerek camera posterior bulubi’ye, oradan pupilla aracılığıyla camera anterior 
bulbi’ye  geçer.  Humor aquosus angulus iridocornealis  bölgesinde bulunan plexus venosus 
sclera aracılığıyla emilerek venoz dolaşıma verilir. 

Üçüncü göz kamerası olan  camera vitrea bulbi,  daha farklı bir yapıya sahip olup, 
lensin  gerisinde,  pars  optica  retina’nın  içini  dolduran  boşluk  kısmıdır.  Buradaki  boşluğu 
çevreleyen  membrana  vitrae  adındaki  zarın  iç  kısmında  sıvı  olan  humor  vitreus  ile  pelte 
kıvamındaki stroma vitreum bulunur.  

ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE (AURIS)
Kulak, auris externa, auris media ve auris interna ismiyle üç ana kısıma ayrılır. 

Aurıs Externa
Dış  kulak,  auricula  (kulak  kepçesi),  meatus  acusticus  externus  (dış  işitme  yolu), 

scutulum (cartilago scutiformis) ve musculi auricularis’ten oluşur. 

Auris Media
Kemikten  bulla  tympanica’nın  bulunduğu bölge  orta  kulaktır.  Auris  media,  cavum 

tympani ( orta kulak boşluğu ), ossicula auditus ( kulak kemikçikleri ) ve tuba auditiva’dan 
( östaki borusu) oluşur.

Aurıs Interna
İç kulak iki ana kısma ayrılır.Kemikten iç kulak ve zardan iç kulak.

Labyrinthus osseus  (Kemikten iç kulak), vestibulum, canales semicirculares ossei 
ve cochlea’dan oluşur.  

Labyrinthus membranaceus,  ise vestibulum’un iç kısmında utriculus  ve sacculus, 
canales  semicirculares  içinde  ductus  semicirculares,  cochlea’nın  iç  kısmında  da  ductus 
cochlearis’ten şekillenir.  Ductus cochlearis’te organum spirale (Corti organı) denilen bölge 
işitmeyi sağlar. 

Labyrinthus  osseus  ile  labyrinthus  membranaceus  arasında  perilympha,  labyrinthus 
memranaceus’un  içinde  ise  endolympha  adı  verilen  sıvı  bulunur.  Bu  sıvılar  labyrinthus 
membranaceus  tarafından  yapılmakta  emilimi  ise  sacculus’dan  açılan  bir  kanalla  (ductus 
endolymphaticus) cavum subarachnoidale’ye açılır.

Auris  interna’da  utriculus,  sacculus  ve  ductus  semicirculares  denge,  ductus 
cochlearıs’te işitme merkezi olarak görev yapar. 



FİZYOLOJİYE GİRİŞ
• Fizyoloji ise canlılık sırasında bedende sürdürülen görevleri canlıya zarar vermeden 

doğal  halinde  inceler.  Fizyoloji,  physis  (  yaşam)  ve  logos  (bilim)  terimlerinden 
oluşmuştur.

• Canlılık olayları tek başına incelenemez. Farklı fiziksel ve kimyasal kurallar canlılık 
olayları ile iç içedir. Buna göre fizyoloji, fizik, kimya, biyokimya, radyoloji ve patoloji 
gibi birçok bilim dalıyla ilişkilidir.

• İnsan,  hayvan,  bitki,  bakteri  ve  virus  fizyolojisi  ile  karşılaştırmalı  fizyoloji 
sınıflandırılması yapılabilir.         

TEMEL KAVRAMLAR
Diffüzyon:

İyon ve moleküllerin sıvı veya gaz ortamda sürekli hareketlerine diffüzyon (yayılma) 
denir.   Ortamda  molekül  yoğunluğu  eşitleninceye  kadar  yayılma  olayı  devam  eder. 
Maddenin sıvı veya gaz ortamda yayılması yoğunluk farkına (Konsantrasyon gradyanı) 
bağlı olarak değişir. Yoğunluk farkı ne kadar ise yayılma hızı da o kadar yüksektir.

   *Diffüzyon  olayında ısı da önemli  bir  etkendir.  Çapları  küçük olan  moleküller 
büyüklere oranla daha hızlı yayılır. Besin maddelerinin dokulara, oksijenin alveolden kana 
ve ilaçların enjekte edildikleri yerden çevreye geçmelerinde diffüzyon olayı önemli bir yer 
tutar.

Hemodiyaliz:
• Farklı düzeneklerle hasta kanı ve diyalız sıvısı yarı geçirgen bir zar ile temas haline 

getirilir. Bu yarı geçirgen bir zar ( hemodiyaliz memranı)   üzerindeki mikroskopik 
delikler (por) su, sodyum, potasyum, üre gibi küçük  moleküllü maddeleri bir taraftan 
diğer tarafa difüzyonla geçirirken daha büyük moleküllü protein gibi diğer maddeler 
ile   kan hücrelerini (çapları porlardan daha büyük olduğundan)  geçirmezler.

•  Üre,  kreatinin,  fosfor ve daha bir  çok üremik toksin membrandan diyaliz  sıvısına 
geçer,böylece kan temizlenir.  Diyaliz sıvısı kan konsantrasyonlarına eşit miktarlarda 
solüt adı verilen  küçük moleküllü maddeler içerir. Difüzyon hızı ve yönüne etkili 3 
faktör  

• Konsantrasyon  gradienti:  Molekül  konsantrasyonu  artarsa,  titreşerek,  membrana 
çarpıp  porlardan karşı tarafa geçecek  molekül sayısı da o kadar artacaktır.

• Molekül ağırlığı:  Üre,  kreatininden daha küçük M.A.olduğundan daha hızla diyaliz 
edilir. 

• Membran  direnci:  Membran  kalınlığı  ,  porlarının  büyüklüğü  ve  sayısı   memranın 
madde alışverişine karşı direnci değiştirir.  

Ultrafiltrasyon:
• Su molekülleri  (molekül ağırlığı  küçük olduğu için) diyaliz  membranından kolayca 

geçer. Su ile içinde erimiş olan bazı solütler de geçer. Bu olaya ultrafiltrasyon  denir. 
Burada  2  önemli  faktör  rol  alır.Birincisi  hidrostatik  basınçtır,ikincisi  ozmotik 
basınçtır. 

•  Ozmotik  basınç,  solüt  konsantrasyonu  ile  artar.  Örneğin  hemodiyalizde,  diyaliz 
sıvısının ozmotik basıncını artırırsak   (sodyum miktarını artırarak),  hasta kanından 
diyalizata o kadar fazla su geçer.



Kolaylaştırılmış difüzyon:
Bazen yoğunluk ve ısı farkı olmasına rağmen bazı maddeler geçirgen olan zarlardan karşı 
tarafa  doğ-rudan  geçemezler.  Bu  zardan  doğrudan  geçeme-yen  bir  maddenin  taşıyıcı 
denilen (T) bir molekül ile birleşip karşı tarafa geçişi kolaylaştırılmış diffüzyon olarak 
tanımlanır.  Örneğin,  glikoz  molekülü  hücre  zarında  bulunan  taşıyıcı  ile  birleşip  hücre 
içine girer.

Aktif Taşıma (Aktif Transport):
Kolaylaştırılmış  taşımaya  benzemekle  beraber  bazı  önemli  farklar  gösterir.  Hücre 
zarından molekül ve iyonların karşı tarafa geçişinde enerji kullanılıyorsa, bu tür taşımaya 
aktif  taşıma  adı  verilir.Aktif  taşımada  kullanılan  metabolik  enerji  ATP‘nin   oksijen 
kullanılarak (aerobik metabolizma) ADP’ye yıkılmasıyla açığa çıkar. Hücre zarı, Endo.ret, 
Mitokondri 

• * Isı-pH-İyonlar-Enzimler- Siyanür- Anestezikler 

• Osmos: İki bölüm arasında suya geçirgen fakat katı maddelere geçirgen olmayan bir 
membran varsa ve bölümlerden birinde su derişimi yüksekse, yüksek derişimden alçak 
derişime doğru su molekülleri  geçerler.Bu olaya osmos denir.Osmos deyimi sadece 
suyun  diffüzyonu  için  kullanılır.Bir  eriyikteki  katı  madde  derişimi,  o  eriyiğin 
ozmolaritesi olarak bilinir.

• Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (denizsuyu , iletkenliği yüksek olan 
kuyu  suları  vb.)  uygulanan  endüstriyel  reverse  osmosis  sistemleri  su  membranlar 
üzerinde  bulunan  2x10-6  mm  çapındaki  gözeneklerden,  yüksek  basınç  altında 
geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu 
gözeneklerden  geçebilirken  suyun  içindeki  maddelerin  çoğu  bu  gözeneklerden 
geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.

OZMOL:  Ozmotik  basınç  ve  ozmotik  etkinliğin  birimine  denir.Bir  ozmol,bir  iyonize 
olmayan  molekül  miktarına  eşittir.Buna  göre  1  mol  glikoz  eriyiği  litrede  1  ozmol 
derişimde  glikoz  taşır.  Bir  litre  suda  180  g  glikoz  eridiğinde  1  ozmollük  etkinlik 
oluşturur. Bu sıvının osmotik basıncı oda ısısında 22.4 atmosfer veya 22.4x760=17000 
mm Hg dır.

SÜSPANSİYON: Sıvı  içinde  çözünmeyen  katı  bir  maddenin  parçacıklar  halinde 
dağılmasıyla  meydana  gelen  karışıma  süspansiyon  denir.Tebeşir  tozu  ve  nişasta 
tanecikleri  su içinde adeta asılı  durumda kalırlar,  kan hücreleri  de aynı  şekilde plazma 
içinde bu şekilde dağılırlar.

EMÜLSİYON: Bir sıvının, çözünmediği başka bir sıvı içinde küçük damlacıklar halinde 
dağılması ile oluşan karışıma emülsiyon denir.

İMBİBİSYON (İçine çekme, kılcal emme): Bazı katı maddeler, sıvı maddeleri içlerine 
çekerler. Sonuçta katı maddeler içinde bir basınç birikimi oluşur.Buna imbibition basıncı 
denir. (Kontak lenslerde kullanılan polimetilmetakrilat)

PİNOSİTOSİS :  Protein, yağ, karbonhidrat, hormon ve antikor gibi makro moleküllerin 
hücre zarına sarılarak hücre içine alınması olayına pinositosiz denir.Alınacak cisim önce 
hücre zarına yapışır.Bu tutunma bölgesinde yüzey gerilimi değişir,  içe doğru bir  kanal 
meydana gelir.Cisimcik pinosom veya pinositik vakuol içinde sitoplazma boyunca ilerler.

FAGOSİTOSİS : Hücreye alınan madde katı ise fagositosis denir.Fagositosis yaşlanmış 
hücre, kolloidal partikül ve zararlı bakterilerin fagosit denilen hücreler ( nötrofil, monosit) 
tarafından kuşatılıp hücre içine alınması ve sindirilmesi anlamına gelir. 


