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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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Endüstri 

bölümler, ders

Gymnospermler Angiospermler
(Çiçekli Bitkiler)

Lycophytes
(Lycopodlar-
clubmosses) Bryophytes

Yosunlar)



l ad 
verilmektedir. 

görevi bitkileri 

Tür: Birbirine fevkalade benzerlik gösteren ve 

Laurus nobilis). Birincisi  
(Laurus nobilis) epitetidir. Tür 

olmaz.

Varyete: En az bir morfolojik özellik 

nda küçük veya büyük gruplar halinde 
“var.”

Cins: Birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri 
ol : Quercus). 

Tek türü olan cinslere “monotipik” cins denir. Örnek: 
Ginkgo biloba L. 

Familya: Ortak 
: Rosaceae).

Otör (yazar):
(Örnek : Pinus nigra Arnold. Arnold

Gymnospermlerin Orijini

-2.400 

anabilir 

McElvain, 2002). 

Cooksonia)
olup, bunlar 10-15 cm'yi geçmeyen ve tamamen suya 

r.380-290

McElvain, 2002): 

1.

bi

örneklerine benzerlik göstermektedir. Bu 

bulunmaktay

2.
–

Williamsonia olup, 
çiçekleri angiosperm çiçeklerine 

l periant 

3.

Günümüzde sadece bir cinse ait tek türle 
Ginkgo

tüm yok olan ve günümüzdeki türlerin 

benzerlik göstermektedir. Günümüzde 



ayan türüyle ilgili bilgiler 
“

4.
gymnospermler): Koniferler de 248-144 myö 
(Trias-

geçirerek 

da 

“Gymnospermler”.b

5.
familyaya ait üç cins ve 91 türle temsil 
edilmektedir. Bunlar: Gnetinaceae – Gnetum
(30 tür), Ephedraceae – Ephedra (60 tür), 
Welwitschiaceae – Welwitschia
Günümüzde, Gnetum
bitkisidir. Ephedra ve Welwitschia da kurak 

Hill, 2005). 

Lycopodium Calamites

Pteridospermae Progymnospermler
Cordaitinae 

gymnospermler)

-248 myö 

r

fertil yapraklar üzerinde polen kesesi demetleri 

Gymnospermae ve Angiospermae olarak iki ana gruba 
ilerin 



tomurcuk, çiçek, kozalak, meyve ve tohum gibi 
özellikleridir. Bu özellikler içerisinde en önemli yeri 

Bu özellikler de, gymnospermae ve angiospermae 

özellikler:

Ha

n bodur 

çatlamama

ya da dört yüzlü dir. 

önemli bir 
özelliktir. Uzun sürgünlerden yapraklar tek tek 

Kozalak: Kozalaklar, Gymnospermae grubu bitkileri 

-
-

er 

Arboretum, Botanik Bahçeleri  ve Herbaryum 

Arboretum veya Botanik Bahçesi, her biri ve 

odunsu ve otsu bitkilerin sergilenmesi ve bilimsel 

ve Efe, 1989).

D

müzeleri” de denmektedir. 

Arboretum, Botanik Bahçesi ve Herbaryumlar, çok 

Arboretum ve Botanik Bahçeleri, ziyare

örn si

örnek, idea ymnospermae 
rgünü 

Yaprak, tomurcuk, çiçek, kozalak ve meyve gibi 
rnekler 

herbaryuma getirilmeden önce, “mutlaka” derin 
dondurucudan geçirilmelidir. 

Odunsu bitkiler yerde sürünen formlardan (boyu 0.5 m 



si en fazla ana gövde 

tersidir ve dipten fazla dallanma meydana gelerek, çok 

Gymnosperm -

Gymnospermler, Angiospermlere oranla dünya 

1.

Stigma, stillus ve

tohumlular denmektedir. 

2. Embriyoyu besleyecek olan endosperm 
(besleyici doku) döllenmeden önce 

tur. 

3.

4.

5.
iki evciklidir. 

6.

7.

ger

8. Gymnospermlerin ilkel örneklerinden 
Cycadinae'ler erkek gametlerin spermatozoit 

öprü 

9.

-

10. -
-18

Gymnospermlerin çiçekleri

Gymnosperm çiçekleri bir cinsli bir evcikli (1C. 1E.) 
veya bir cinsli iki evciklidir (1C. 2E.). 1C.1E. olanlarda 

(Örnek, Pinus, Cedrus, Picea, Abies). 1C. 2E. olanlara 
örnek  Taxus, Archeuthos verilebilir.

Erkek çiçekler ymnosperm  

Gymno

-
çok 

hafiftir. Abies, Keteleeria, Picea, Pinus, Cedrus, 
Pseudolarix cinsleri ve Podocarpaceae

-3 adet 

Her erkek kozalak pulunun(etaminin) iç yüzeyinde 
-700 ve 1000 

Cycadinae
-700 iken, Araucaria’da 10-16, Taxus’larda 

6-8, Cupressaceae’da 2-8, Taxodium ve Pinaceae
-2 dir. 

Gnetinae
Ephedea

: Gymnospermlerde tohum tomur

Ginkgo ve 
Taxus



ir 

da 1-
Pinaceae

e

Gymnosperm

Ephedra
(ent

milyonlarca polen, 

çiçeklerde 

dan küçük 

aploid bir hücre olan 

kromozomlu yumurta hücresini döllemek üzere 
unda önde büyük olan 

vejetatif hücre, arkada daha küçük olan genertif hücre 

eratif hücreler, yumurta 
bunlardan bir tanesi 

yumurta hücresini döller ve 2n kromozomlu zigotu 

Gymnosperm en az üç 

Taxus

Picea), 

Pinus
Juniperus). 

lurken 
(Abies, Picea Pinus türler), Pinus pinea’da 



Sistematik dizin içerisinde Cormophyta (Gövdeli 

Bu ders, birinci bölüm olan Gymnospermlerin familya, 
cins ve türlerini içermektedir. 

Gymnospermler dört

1. Cycadophyta (Cycadaceae-Cycas)
2. Ginkgophyta (Ginkgoaceae-Ginkgo)
3. Pinophyta (Coniferales)
4. Gnetophyta (Gnetaceae-Gnetum, 

Ephedraceae-Ephedra, Welwitschiaceae-
Welwitschia)

botanik özellikleri bu sistematik dizin içerisinde

CYCADOPHYTA SINIFI

Erkek çiçekler kozalak halindedir. Alt 

Erkek gametler spermatozoid halindedir. Bu 

polenleriyle anemogam izlenimi verseler de 

derecede rol oynarlar (Jud

a “çiçek tozu 

(Sago palmyeleri) ve Stangeriaceae. Bunlar içerisinde 

CYCADACEAE

Cycas

.

Cycas

büyüktür.

Bir cinsli iki evciklidir. 

kalkan 

Cycas revoluta

Cycas
Cycas revolute

ç mekan

yeterlidir.

-

GYMNOSPERMLER
(AÇIK TOHUMLULAR)



GINKGOPHYTA SINIFI
/GINKGOINAE

Ginkgophy

Ginkgo biloba

GINKGOACEAE

Ginkgo

Ginkgo biloba

– yelpazeyi 

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba

30-

veya yelpazeye 

kedicik görünümündeki erkek çiçekler  bir eksene 



dikkat edilir. 

u

beraber 

PINOPHYTA SINIFI
/(CONIFERAE) SINIFI

a da pul yaprak biçimindedir. 

Larix, Pseudolarix, Taxodium, Metasequoia cinsleri 

Metasequoia
nde tek  tek). 

Juniperus türleri ve Taxus, Cephalotaxus)tir.  Konifer 

Erkek çiçekler genellikle sürgünlerin

taksonda bir eksen üzerinde 

-
Coniferae:

(Taxaceae, Cephalotaxaceae

-
epigeiktir.

PINACEAE

Gymnospermlerin olup 
dünya üzerinde 11 cins ve 232 türle temsil 

Abies, Picea, Keteleeria,  Tsuga, Pseudotsuga, Pinus, 
Cedrus, Larix, Pseudolarix ve Cathaya
k Pinus, Picea, Abies, Tsuga, 
Pseudotsuga ve Cedrus

Pinus, 
Cedrus, Larix, Pseudolarix, Cathaya a

bulunur. 

helezoni dizi

Cedrus

k kozalak 

Cedrus’ta 26 
ayda, Pinus cinsinde 2-

Abies, Cedrus ve Pseudolarix cinslerinde 
madan bütün halde 



Pinus, Picea, Pseudotsuga, Larix, 
Cathaya).

PINUS L. (Çamlar)

Bu cins gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip 

e gibi 

Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus 
brutia, Pinus pinea, Pinus halepensis.

Pinus cinsinin botanik özellikleri
Habitus: Bütün bireyleri odu

k
görülür. (1) Pul yapraklar: Sürgün üzerinde 

-iki 

3 veya 5 tanesi bir 

Y

-

indeki iletim demeti 

üzerinde 2-

subterminal veya nadiren yan durumlu; spiral 

görülmez. Pinus karpellerinde, sadece bu 
taksona özgü olan “Apofiz”

-
ise 

Pinus

1-SERT ÇAMLAR

Bunlarda;
1. -3; yaprak 

r
(diploxylon),

2.
3.

Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus brutia
Pinus pinea 
Pinus halepensis
Pinus pinaster (Egzotik)

2- ÇAMLAR

Bunlarda;
1.

(haploxylon), 
2.
3.

Pinus strobus (Egztotik)
Pinus wallichiana (Egztotik)

1-SERT ÇAMLAR

Pinus sylvestris

am türü olan 

Botanik özelikleri:

reçine görülmektedir.
Yaprak: 3-

apofizde mukro görülmektedir. 



Ülkemizdeki Pinus sylvestris varyeteleri:

Pinus sylvestris var. sylvestris
Pinus sylvestris var. hamata
Pinus sylvestris var. compacta
Pinus sylvestris var.mongolica

(Brosse, 1977)

Pinus sylvestris resimleri



Pinus sylvestris

Pinus sylvestris var.compacta

Pinus nigra Arnold. (Karaçam)

y

ekstremlerine dayanabilmektedir. 

Botanik özellikleri:

Tomurcuk: Bol reçineli ve büyük olan 
dirik ve sivri uçludur.

Yaprak: 8-15 cm boyundaki yapraklar koyu 

gibi 

Bu türün ülkemizde P.n. subsp. pallasiana (Anadolu 

Pinus nigra



Türkiye’de bu alttüre ait 

Pinus nigra subsp.pallasiana var.pallasiana
Pinus nigra subsp.pallasiana var.seneriana
Pinus nigra subsp.pallasiana var.pyramidata
Pinus nigra subsp.pallasiana var.yaltikiana
Pinus nigra subsp.pallasiana var.columnaris-pendula

Var.yaltirikiana ve var.pallasiana

Önde var.seneriana, arkada var.pyramidata görülmektedir. 



Pinus brutia

Akdeniz, Ege, 
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde ve Akdeniz 

vadilerde 

Pinus brutia kozalak

renktedir. 
Yaprak: 12-18 cm boyundaki yapraklar, sert 

indedir.

Pinus brutia 

Pinus brutia var.densifolia

Pinus brutia var.brutia
Pinus brutia var.agrophiotii
Pinus brutia var.pyramidata
Pinus brutia var.pendulifolia
Pinus brutia var. densifolia

Pinus pinea

Pinus pinea kozalak



(Brosse, 1977)

Pinus pinea

Botanik özellikleri:

Tomurcuk: Reçinesiz tomurcuklar, sivri, 

10-

zalak, 

Pinus halepensis

k

lokal olarak iki yerde bulunur: Birincisi, Adana-
-Kadirli-

k
-Milas-

(Brosse, 1977)
Pinus halepensis

Botanik özelikleri:

rengindedir. 
Tomurcuk. Reçinesiz ve küçüktür. 

kahverenkli kozalaklar, uzun ve konik olup, 



hemen sürgüne pararlel durur. Kalkan pramit 

Pi

Pinus pinaster Ait.

Botanik özellikleri:
-

uzundur. Yapraklar genellikle üçlüdür. 
-kahverenkli 

pervazl

(Brosse, 1977)
Pinus pinaster

2-

Pinus strobus

Botanik özellikleri:
Yaprak. 7.5-

Kozalak: 10-20 cm uzun
silindirik ve koniktir. Karpeller, sert ve 
incedir. Üzerinde az miktarda reçine bulunur. 

Pinus wallichiana A.B.Jacks.
(Syn: Pinus griffithii Mc.Clelland)

Botanik özellikleri:

Bu çam türü Pinus strobus’a benzese de, bunlarda;
Yapraklar daha uzun,

-25 cm) tür. 



(Brosse, 1977)
Pinus strobus

(Brosse, 1977)

Pinus griffithii

                ..........................................Pinus sylvestris

ve daha uzun...................Pinus halepensis

                Pinus pinea
3.Kozlak daha küçük; karpeller 

...................................Pinus nigra

renginde
..................................Pinus brutia

CEDRUS Link. (Sedirler)

bu cinsin Kuzey Afrika (Cedrus atlantica), Güney 
Anadolu ve Lübnan (Cedrus libani Cedrus 
brevifolia Cedrus 
deodara

Cedrus cinsinin botanik özellikleri:

gelen kedros kelimesinden alan bu cinsin 
da 

inde yer 

-35) bir 

renklidir. 

üzerinde dik dururlar ve 

sonucunda 



Cedrus libani A.Rich (Toros sediri)

da Tokat-Niksar ve 

Botanik özellikleri:

gövdeye hemen hemen paralel veya yatay 
olarak 

tüylüdür. 
-25 mm 

-15 adettir. 
Kozalak: Kozalak 8-10 cm boyunda, 
karpeller

Cedrus libani



Cedrus libani

Cedrus atlantica (Endl.) Carr. (Atlas sediri)

nin üzeridir. 

Botanik özellikleri:
Bu tür Cedrus libani’ye benzese de 

-

-7

(Brosse, 1977)
Cedrus atlantica

C. a. cv. ‘Glauca’- -mavi renklidir. 
Mavi Sedir olarak bilinir.
C. a. cv. ‘Pendula’-

C. a. cv. ‘Aurea’ -

C. a. cv. ‘Pendula’

 
Cedrus brevifolia 
Sediri 
 

  
  

     
     

     
     

    
  -    

 -    
      

     
   

     
       

 
 
 



Cedrus deodara (Rox.) G. Don.: Himalaya Sediri

Botanik Özellikleri: 
40-

15-50 olan 
-5 cm dir. 

Sedir 

7-

Cedrus deodara

Dört Cedrus

(5-
......................................................Cedrus brevifolia

–
-5 cm); 

-10 x 5-6 cm)
.............................................Cedrus deodara

-3,5 cm)

- -12 cm
.....................................Cedrus libani

-
Kozalakl -7 cm
................................Cedrus atlantica

PICEA A. Dietr. (Ladinler)

lerinde 33 
türle temsil edilen ladin cinsinin, ülkemizde 1 türü 
(Picea orientalis

Botanik özellikleri:

Yaprak: Yaprak 0,3-

döllenm

Tohum: Kanat

Picea abies (L.) Karst. (Avrupa ladini)

olan en önemli türlerden biridir. Deniz iklimine sahip 

göstermektedir. 

Botanik özellikleri:
Yaprak: 1-

Kozalak: 10-



Picea abies

Picea orientalis

göstermektedir. 

Botanik özellikleri:
-11 mm) ve 

küt uçludur.
Kozalak küçük (3-9 cm) ve karpellerin uç 

Picea orientalis



Picea pungens Engelm. (Mavi ladin; Kolorado 
ladini)

Botanik özellikleri: 

-3 cm boyunda, son 

-

(Brosse, 1977)
Picea pungens

Picea glauca (Moench.) Voss.: Akladin

Botanik özellikleri:
25-

-

gri-esmer renklidir. 
- -18 mm 

her bir yüzünde 3-

gitmeyen koku verir. 
Tomurcuklar 6 mm uz -
yuvarlak biçimlidir. 
Kozalaklar dar silindirik biçimde, 4-4,5 cm 
uzunlukta ve 1.5-

-4 m 
boyl

Picea glauca
‘Conica’

Picea glauca ‘Conica’

ABIES Mill. (Göknarlar)

bölgelerinde 51 türle temsil edilen önemli bir cinstir. 
Bu türlerden dört tanesi (Abies bornmülleriana, Abies 
nordmanniana, Abies cilicica ve Abies equi-trojani)

Botanik özellikleri:

Yaprak: Uzun sürgünler üzerinde sarmal 

alabi



Abies 
cilicica

yoktur; fakat yaralanmalar sonucunda 

Abies nordmanniana (Stev.) Mattf. subsp. 
nordmanniana

alt

Botanik özellikleri:

tüylü ve incedir. 

-16 cm boyunda ve 5 cm A.n. subsp. nordmanniana

A.n.subsp. bornmuelleriana

Abies nordmanniana (Stev.) Mattf. subsp. 
bornuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen 

alttür 
ülkemiz için endemik olup, dünya üzerinde sadece bu 

Botanik özellikleri:

an görülür. 



Abies nordmanniana (Stev.) Mattf. subsp. equi-
trojani (Aschers et Sint.) Coode & Cullen

alttür de ülkemiz için endemik olup, 

Botanik özellikleri:
Sürgünler parlak 

5-
-

Abies cilicica

ölgesi’ndeki 

Botanik özellikleri:
-esmer 

tüylüdür. 
Tomurcuklar reçinesiz veya hafif reçinelidir.

-
A.n.subsp. equi-trojani

Abies cilicica



Abies cilicica

PSEUDOTSUGA

Japonya ve Fransa’da ormanlar kuran 22 türle temsil 
Abies

ve Picea

Botanik özellikleri:
Habitus: Uzun boylu, sivri tepeli ve ileri 

tüysüzdür. 

yapraklar uzun sürgünlerden teker teker 

g

çizgilidir. 

Pseudotsuga menziesii



(Brosse, 1977)
Pseudotsuga menziesii

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. (Adi 

Botanik özelikleri:
leri koyu veya 

aromatik bir koku verir. 
Kozalaklar 7-

görülmektedir. 

TSUGA (Endl.) Carr.

Japonya, Çin ve Himalayalarda ormanlar kuran bu 
cins, 10 türle temsil edilmektedir. 

Botanik özellikleri:

Tomurcuk: Çok küçük yumurta biçimindeki 
tomurcuklar reçinesizdir. 



alt yüzl

kozal
ile de göknarlara benzemektedir. 
Tohum: Tohum ve kanat küçük olup, kanat 

Tsuga canadensis

Botanik özellikleri:
-15 mm 

Kozalak: 15-

(Brosse, 1977)
Tsuga canadensis

Tsuga canadensis



3.CUPRESSACEAE

Bu familya dünya üzerinde, 30 cins ve 142 türle temsil 

zellikleri:

Juniperus türleri bodur 

Çiçek: Çiçekleri 1C 1E veya 1C 2E’dir. Erkek 

cinslerde de kurul halinde bulunurlar. Erkek 
çiçeklerde her bir etamin 2-9 çiçek tozu 

-

SEQUOIA Endl.
Sequoia sempervirens (D.Don.) Endl. (Sahil 

Monotipik bir cinstir. 
asifik sahillerinde, 

(Brosse, 1977)
Sequoia sempervirens

Botanik özellikleri:

yapraklar pul, sürgünün üzerindeki ana 



-2,5 cm 
-20 puldan 

-7 tohum 

Sequoia sempervirens

SEQUOIADENDRON Buchh.
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. (Mamut 

Monotipik bir cinstir. 
Kuzey Amerika-

Botanik özellikleri:

koniferlerdendir. 

-6 mm olan yapraklar 

Kozalak: 5- -40

-9 tohum bulunur. 

Sequoiadendron giganteum



(Brosse, 1977)
Sequoiadendron giganteum

TAXODIUM

Günümüzde Kuzey Amerika (Taxodium distichum) ve 
Guatemala- Meksika- Texas bölgesinde (Taxodium 
mucronatum

Taxodium distichum (L.) Richards. (Amerikan 

Botanik özellikleri:

havai kökler yaparlar.

sürgünle
sürgünlerle birlikte dökülürler. 

Uzun sürgünlerdeki yapraklar pul yaprak 

Tomurcuk: Üzerleri pullu, küçük ve yuvarlak 

6-



(Brosse, 1977)

Taxodium distichum



CRYPTOMERIA D. Don.
Cryptomeria japonica

Monotipik bir cinstir. 

Botanik özellikleri:

Yaprak: 8-

-5
tohum bulunur. 

(Brosse, 1977)
Cryptomeria japonica



Cryptomeria japonica ‘Elegans’

THUJA

Bu cins Çin, Formoza, Japonya ve Kuzey Amerika’da 

Botanik özellikleri:

Yaprak: Yapraklar küçük, pul 

n

Kozalak: 4-
-

Thuja pilicata

Botanik özellikleri:

bulunur. 

ve daha seyrektir. 

(Brosse, 1977)

Thuja pilicata

T. p. 'Aurea'
T. p. 'Fastigiata'
T.p.: 'Hillieri': Bodur, mavi-

T. p. 'Zebrina Extra Gold

 

Thuja occidentalis 

Botanik özellikleri:



Kozalak: Kozalak 4- zaman bulunmaz. 

(Brosse, 1977)
Thuja occidentalis

K

T. o. 'Danica'

-

T.o. 'Filifera': Ana sürgünler ince ve uzun, yaprak 
verengine döner.

konik tepeli, fazla boylanmaz.
T. o. 'Spiralis': 



BIOTA Endl.

Biota orientalis
(Syn: Platycladus orientalis)

-

Botanik özellikleri:

sürgünler üzerindeki pul yap
çizgi halinde bir girinti ve bu girintinin 

Kozalak: Kozalak büyük 1-2 cm, 
-

olgun halde kahverenklidir. Kozalak 
pu

Biota orientalis

CALOCEDRUS Kurz. (Su sedirleri)

Am
türle temsil 

edilmektedirler. 



Botanik özellikleri:
Habitus: Thuya ve Chamaecyparis’lere 

Kozalak uzun yumurta biçimindedir. 4-6

bir diken bulunur. 

sahiptir. 

Calocedrus decurrens (Torrey) Florin. (Kaliforniya 
su sediri)

stermektedir. 

Botanik özellikleri:

olup, çift çatallanma gösterir. 
Pul yapraklar 2-

Kozalak 2-

(Brosse, 1977)
Calocedrus decurrens

 

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’
Calocedrus decurrens. 'Columnaris'
Calocedrus decurrens 'Compacta'



Calocedrus decurrens Aureavarigata’

CUPRESSUS L. (Serviler)

Bu cinsin Kuzey Amerika, Meksika, Akdeniz 

-24) 

Botanik özellikleri:

Sürgün: Sürgünleri

sürgünler üzer

Kozalak: Terminal durumlu olup, kalkan 

-

Cupressus sempervirens L. (Adi servi; Akdeniz 
servisi)

Ya

Akdeniz ve Ege bölgelerinde

Botanik özellikleri.
Habitus: Tepe piramidal (var.pyramidalis)

horizontalis) dir. 

görülür. 
Kozalak 2,5- -14

-20 kadar 
ka

Cupressus sempervirens



(Brosse, 1977)
Cupressus sempervirens

Cupressus arizonica Grene. (Arizona servisi)

Botanik özellikleri:
Yaprak-

-mavimsidir. 
- -8

b

(Brosse, 1977)

Cupressus arizonica



Cupressus arizonica

Cupressus goveniana Gord.: Kokulu Servi

Botanik özellikleri:

halde, park ve bahçelerde 15-20 m. 

-

kahverengi-

duyulur. 
6-

-
ve önceleri koyu kahverengi daha sonra kül 

Cupressus macrocarpa Hartweg.:  Monteri Servisi

Park ve 

Botanik özellikleri:
20-

küt uçludur 

3-
-

Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’(Limoni servi)



cv. ‘Goldcrest’: Orta büyüklükte, dar, sütun formlu ve 

cv. ‘Lutea’

CHAMAECYPARIS

5 türü 

Botanik özellikleri:

Yapraklar pul yaprak halinde, sürgünlere 

biçimindedir. 
Genç sürgünlerin alt yüzeylerindeki 
yapraklarda stoma lekeleri veya çizgileri; 

yapraklarda 

-12 adet puldan 

bezelidir. 
 
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murr.) Parl. (Lawson 

merika-

varyetesiyle önemli bir türdür. 

Botanik özellikleri:

-

Brosse, 1977)
Chamaecyparis lawsoniana

Chamaecyparis lawsoniana 'Allumi' :



Chamaecyparis lawsoniana 'Allumi Gold': 
Chamaeycparis lawsoniana 'Columnaris 
Chamaeycparis lawsoniana 'Ellwoodii' 

Chamaeycparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' : A columnar shrub with yellow-tinted, fluffy foliage. Grows approx 2M 
in 10 years, becoming fatter with age. 

Chamaeycparis lawsoniana 'Lutea ': "Golden Lawson Cypress"
Chamaeycparis lawsoniana 'Pembury Blue' : 
Chamaeycparis lawsoniana 'Stewartii' :

Chamaecyparis pisifera Endl.

Botanik özellikleri:

kahverengi, 

Yapraklar pul yaprak biçiminde, sivri uçlu, 

alt 

çizgi bulunur. 

8-
iki tohum bulunur. Tohum kahverengi ve 
üzeri reçinelidir.

C. 
renklidir.

pisifera 'Nana'
pisif
pisifera 'Plumosa Compressa': Bodur 

XCupresoparis leylandii (Dall.&Jaks.) Dall.: 
Leylandi Melez Servisi  

Botanik özellikleri:
30 m. ya da daha

yapraklar sürgünlere

bir 

bulunur. 

bitkisidir. Yaz sonunda çelikle üretilir. Toprak 
. Hava 

ç

-
aptasyon kabiliyeti 

yüksektir.Buz

.

üretilebilir.

XCupresspparis leylandii



XCupresspparis leylandii

JUNIPERUS

Juniperus procera

(2010)'a göre 53, 

Seksiyon Juniperus
(Sinonim:sect. Oxycedrus Spach 1841)

rak 
halindedir. 1.5-

Juniperus oxycedrus,
Juniperus macrocarpa,
Juniperus communis.

Seksiyon Caryocedrus Endlicher 1847 
(syn: genus Arceuthos Antoine 1854)

Erkek çiçekler yaprak -6 tanesi bir 

yaprak biçiminde, sert ve sivri uçlu, 3-4 mm eninde 
olup sürgüne 3'lü çevrel dizilir. 

Juniperus drupacea 

Seksiyon Sabina Spach 1841 (syn: genus Sabina
Miller 1754)

önünde (1) 3-

Gençlik 

Juniperus excelsa, 
Juniperus foetidissima, 
Juniperus phoenicea, 
Juniperus sabina

Botanik Özellikleri: 

-kahverengidir. 
Juniperus drupacea

hariç). 



tek (Juniperus drupacea'da erkek 

Juniperus
abina seksiyonunda ise 

-18) etamin pulunda
çiçeklerde her bir etamin pulu 2-6 çiçek tozu 

-

-2 tohum 

(Emberger 1968'e atfen Eliçin 1974).  
Kozalak

(Juniperus

(Sabina Juniperus

Sabina seksiyonunda ise 

1-
küremsi veya yumurta biçiminde, önceleri 

siyah gibi renkler
-8

-
Farjon 2010). 

Ar

.

Türkiye orman envanterine göre; ülkemiz toplam 

2.Kozalak 20-
....................J. drupacea

2.Kozalak genellikle 15 mm'yi geçmez; tohumlar serbest

.......................... J.communis

            ar 2- -15-
….J. macrocarpa

            - -
......... J. oxycedrus

1.Erkek

.....................................................J. phoenicea

           6. Olgun kozalak 4-
...............................J. sabina

           6. Olgun kozalak 4-6 mm hemen 
              -2 (3)                                                                        

...................J. foetidissima
7.Genç sürgünler yuvarlak, 0- -6(-9) 

...............................................................................J. excelsa 



1-OXYCEDRUS SEKSIYONU

Juniperus oxycedrus

hemen her tarafta görülür. 

Botanik özellikleri:

edir. 
Kozalak: Üzümsü kozalak, parlak 

-6 puldan 
-

Juniperus oxycedrus



Juniperus communis

Botanik özellikleri:

dik a
-15 mm boyunda ve 1-2 mm 

Çiçekleri 1 C 2E dir.
Kozalak: Üzümsü kozalak 6-
2- ri 

-
3 ender olarak da 1 tohum bulunur. 

Juniperus communis

Juniperus communis Juniperus communisvar.saxatilis

2-SABINA SEKSIYONU

Juniperus sabina

Botanik özellikleri:
3- a da 
yerde sürünen bir ç

sürgünlerdeki (juvenil) yapraklar 4 mm boyunda 

Kozalak: 5-



Juniperus sabina

Juniperus sabina

Juniperus foetidissima

göstermektedir. 

Botanik özellikleri:
Habitus: 10-15 m ye kadar boylanabilen, 

a
tepeli ufak bir a

halindedir. Yapraklar sürgünler

kozalakta 1 seyrek olarak da 2-3 adet tohum 
bulunur.
Öz odunu kahverenklidir.



Juniperus foetidissima



Juniperus excelsa

bulunur. 

Juniperus excelsa



Botanik özellikleri:
Habitus: 10-

8- -6

-10

Juniperus drupacea Labill. ( )

Güney Anadolu, Suriye, Lübnan, 
a Toroslar ve 

-

Botanik özellikleri
15 (-

konik tepelidir (Eckenwalder 2009)
Kabuk kahverengi-

Yuvarlak ya da hafif üçgenimsi sürgünler 
– renkli, daha 

-kahverengidir. 

Sürgünle 30-
yapraklar 4- -2.4 mm 

yüzeylerinde belirgin beyaz renkli 2 stoma 

da erkek çiçek 

- -7
-

sonbaharda olur. 

-

1-
bulunur. Tohumla

Juniperus drupacea



4.TAXACEAE

odunsu bitkilerdir. 

görülmez ve tohum etli bir örtü (arillus) ile 

Taxus baccata



TAXUS L. (Porsuklar)

Botanik özellikleri:
Sürgün: Sürgünler gövdeye düzensiz 

Abies, Sequoia, Tsuga, Torreya

Taxus baccata L. (Adi porsuk)

Karadeniz Bölgesi, 
Trakya, Kazd

Botanik özellikleri:

-3 cm boyunda, 2-2,5 

ganla

Taxus baccata

Taxus baccata

GNETOPHYTA SINIFI

Morfolojik 

Bunlar:
Gnetaceae - Gnetum
Ephedraceae - Ephedra
Welwitschiaceae - Weiwitschia



olup cinsler

sadece Ephedra, ülkemizde 3 türle temsil edilirler. Bunlar 

1. EPHEDRACEAE

Equisetum sp.) benzerler. 

ir, 

Çiçekler bir veya iki evciklidir. Erkek çiçekler 2-24 tane 

2- -

brahte, boru halinde iki peri
sin

u ortaya 

(özellikle pseudo-

ünde 2 

(Baytop & Argöksel  1972). 

.

EPHEDRA L. Deniz Üzümleri

üzümsü meyve

gövdeyi bir km gibi sa
durumlar halinde. Durumlar her nodusta 2 tane ve 

-8 çift brakteli, brakteler 
az

-8 anterli bir stamenden 

durumlar 3-4 çift brakteli, alt brakteler çiçeksiz, ancak 

ovülden ibaret, integument övülün tepe
lerin 

1972).

1. E. major L.
2. E. distachya L.
3. E. fragilis Desf.

E. distachya subsp. distachya ve E. fragilis ssp.
campylopoda da mevcuttur. E. major subsp. procera da 
yüzey ekseriyetle düzdür ve kuvvetli papiller yoktur,
(Baytop ve Argöksel 1972).

se
E. fragilis ssp. campylopoda

ekte fay E. fragilis ssp.
campylopoda -

E. distachya subsp. distachya 
ile E. major subsp. procera -

1-
…………fragilis ssp.  campylopoda

1-

2- -16
çiçekli…………….……….…... distachya

2- -8
çiçekli…………………..…. majör



 
Genç Ephedra - fragilis, b-distachya, c- major, (x5).( Baytop ve Argöksel 1972)

Ephedra major



Ephedra distachia



Ephedra fragilis










