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 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE 

GÖREVLERİ 

 BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ 

GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA 

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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Bohr Atom Modeli

Bu modelde yer alan görüşler, şu şekilde 
özetlenebilir:

1. Elektron, çekirdek etrafında, dairesel 
yörüngelerde hareket etmektedir.

2. Elektronun hareket edebildiği 
yörüngelerin belli enerji değerleri vardır. 
Elektron, bu belli enerjiye sahip 
yörüngelerde bulunduğu sürece enerji 
yaymaz.
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Bohr Atom Modeli

3. Elektron bir üst enerji düzeyinden 
(yörüngeden), alt enerji düzeylerine 
düştüğünde ışıma şeklinde enerji 
yayar. Yayımlanan ışık fotonunun 
enerjisi E = hν’dür.
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Bohr Atom Modeli

 Hidrojen atomundaki enerji 
düzeyleri’nin (yörüngeler) enerjisi, 
aşağıda verilen  eşitlik ile hesaplanır.

En = 
A
n2 A = 2,179 x 10-18 J

n = 1, 2, 3,….

n sayısı,  kuantum sayısı olarak adlandırılır.
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Bohr Atom Modeli

 Bohr tarafından önerilen atom modeli, 
aşağıdaki şekilde şematize edilebilir.

e-

n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

Enerji
Düzeyi  Kabuk
n = 1   K
n = 2   L
n = 3   M
n = 4   N
n = 5   O
n = 6   P
n = 7   Q

K
L

M
N
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Modern Atom Kuramı

 Schrödinger denkleminin çözümünden, 
n, l, ml  şeklinde üç kuantum sayısı 
bulunur.

 Bu kuantum sayılarının üçünün belli 
değerleri, elektronların bulunma 
ihtimalinin yüksek olduğu yerlere karşılık 
gelir.

 Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek 
olduğu yerlere “orbital” denir.
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Modern Atom Kuramı

 Orbitallerin kesin sınırları 
olmamakla beraber, 
elektronun zamanının 
%90-95’ini geçirdiği 
bölgeye orbital 
denmektedir.
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Modern Atom Kuramı

 Schrödinger denkleminin çözümüyle 
elde edilen hidrojen atomuna ait 
bilgilerde artık yörünge kavramı 
tamamen çürütülmüştür. 

 Yeni atom modelinde, elektron, kesin 
yörüngeler üzerinde değil, orbital adı 
verilen uzay parçalarında hareket 
etmektedir.
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Kuantum Sayıları

 Baş kuantum sayısı (n): Enerji 
düzeylerini ve elektronun çekirdeğe olan 
ortalama uzaklığını gösterir.

  n = 1, 2, 3, 4, ……∞ kadar pozitif 
tamsayılı değerler alır.
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Kuantum Sayıları

 Açısal kuantum sayısı (l): Bu sayı, orbital 
türünü belirler.

 Alabildiği değerler; l = 0, 1, 2, 3, ….(n-1).

 n = 1  l = 0 haline karşılık gelen orbital s
 n = 2  l = 1 haline karşılık gelen orbital p
 n = 3  l = 2 haline karşılık gelen orbital d
 n = 4  l = 3 haline karşılık gelen orbital f
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Kuantum Sayıları

 Magnetik kuantum sayısı (ml): Magnetik 
kuantum sayısı, orbitallerin sayısı ve 
uzaydaki yönelişlerini belirler.

 ml = -l, …., 0, …., +l      kadar değer alır.

 Örneğin:

 l = 1 ise ml = -1, 0, +1
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Kuantum Sayıları

 Kuantum sayılarının takımı, orbitalleri 
nasıl etkiler?

 Her 3 kuantum sayısının bir setine, 1 
orbital karşılık gelmektedir.

Örneğin: 
n = 1 ise l = 0 ve ml = 0    1s orbitali
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Kuantum Sayıları

 Soru: n = 2 ve n = 3 enerji düzeylerini, 
kuantum sayıları ve orbitaller açısından 
tanımlayınız.

 Soru: n = 4, l = 2 ve ml = 0 kuantum 
sayılarına karşılık gelen orbital 
hangisidir? 
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Kuantum Sayıları

 Baş kuantum sayısı n’ye kabuk, açısal 
kuantum sayısı l’ye ise alt kabuk da 
denir.

 Her bir kabukta (yani enerji düzeyinde) n2 
tane orbital vardır.

 Her bir alt kabuk (2l + 1) tane orbital 
içerir.
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Atomik Orbitaller

 Atomik orbitaller; s, p, d ve f notasyonları 
kullanılarak gösterilir.

 Bütün s-orbitalleri küresel yapılıdır.
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Atomik Orbitaller

 p-Orbitalleri üç tane olup eş enerjilidir. 
Bu orbitaller; x, y ve z eksenleri üzerinde 
yer alıp, ikişer lob’a sahiptir.

 x-Ekseni üzerinde yer alan orbitale px, y-
ekseni üzerinde bulunan orbitale py ve z-
ekseni üzerinde bulunan orbitale ise pz 
orbitali denir.
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d-Atomik Orbitalleri

 d-Orbitalleri dörder lob’lu olup, eksenler 
üzerinde ve eksenler arası bölgelerde 
bulunurlar.

 dx2-y2 ve dz2 exenler boyunca; dxy, dyz ve dzx 
orbitalleri ise eksenler arası bölgelerde 
yönlenirler.
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f-Atomik Orbitalleri

 7 tane f-orbitali olup, bunlar altışar lob’lu 
dur. 

 Dışardan herhangi bir magnetik etki 
olmadıkça, bütün f-orbitalleri eş 
enerjilidir.
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Spin Kuantum Sayısı (ms)

 Elektronun çekirdek çevresinde yaptığı 
hareketten başka, bir de kendi ekseni 
etrafında yaptığı dönme hareketi vardır.

 Kendi ekseni etrafındaki bu dönme 
hareketine, spin hareketi denir.

 Bu spin hareketi de kuantlaşmış olup, 
spin kuantum sayısı (ms) ile 
tanımlanmaktadır.
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Spin Kuantum sayısı (ms)

 Spin hareketi, saatin dönme yönünde ve 
tersi yönünde olmak üzere iki türlüdür.

 Bu nedenle, spin kuantum sayısı ms = ± ½ 
şeklinde iki değer almaktadır. 

ms = 1
2 ms = + 1

2
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Orbitallerin enerji Sırası

 Çok elektronlu atomlarda orbitallerin 
enerjisi, baş kuantum sayısı (n) ve açısal 
kuantum sayısı (l)’ye göre tespit edilir.

 Orbitallerin enerjisi (n + l) toplamına göre 
düzenlenir.

 (n + l) toplamı büyük olan orbitalin 
enerjisi büyük, küçük olanının enerjisi 
küçüktür.
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Orbitallerin enerji Sırası

 (n + l) toplamı eşit olan atomik 
orbitallerin enerjisi, baş kuantum sayısı 
n’ye göre belirlenir.

  n’si küçük olan atomik orbitalin enerjisi 
küçük, n’si büyük olan orbitalin enerjisi 
büyüktür.
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Orbitallerin enerji Sırası

Orbital n l n + l
1s 1 0   1
2s 2 0   2
2p 2 1   3
3s 3 0   3
3p 3 1   4
3d 3 2   5
4s 4 0   4
4p 4 1   5
4d 4 2   6
4f 4 3   7
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Orbitallerin enerji Sırası

 Orbitallerin enerji sırasını bulmada 
kullanılan pratik bir yol çapraz tarama 
olarak bilinen yoldur.

 Bu yöntemde, sol üst orbitalden başlayıp 
hiçbir orbital atlamadan çapraz olarak 
tüm orbitaller taranır.
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Orbitallerin enerji Sırası

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s <
4d < 5p <6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p
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Elementlerin Elektronik Yapıları

 Bir atomda elektronların düzenlenme 
şekline atomun elektronik yapısı denir.

 Elektronlar, orbitalleri üç kurala uyarak 
doldururlar. Bunlar:

 Elektronlar, orbitalleri en az enerjili 
orbitalden başlayarak doldururlar. Düşük 
enerji seviyeli bir orbital tamamen 
dolmadan, bir üst seviyedeki orbitale 
elektron giremez (Aufbau İlkesi).



26

Elementlerin Elektronik Yapıları

 Bir orbitale en fazla ters spinli iki elektron 
girebilir (Pauli İlkesi).

 Atom içerisinde elektronların girebileceği 
aynı (eş) enerjili birden fazla boş orbital 
varsa, elektronlar bu orbitallere önce 
paralel spinlerle tek tek girerler. 
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Elementlerin Elektronik Yapıları

 Böylece, eş enerjili orbitallerin tamamı 
yarı dolmuş (yani tek elektronlu) duruma 
geldikten sonra, gelen elektronlar, zıt 
spinlerle bu yarı dolmuş orbitalleri 
doldururlar (Hund Kuralı) 
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Elementlerin Elektron 
Konfigurasyonları (Dağılımları)

 Atomik orbitaller, çoğu zaman bir kare, 
daire yada yatay bir çizgi ile gösterilirler.

 Elektronlar ise çift çengelli oklar ile temsil 
edilirler.

Orbital gösterimleri

Elektron gösterimi
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Bazı Elementlerin Orbital Diyagramları
atom Orbital Diyagramı

5B
         
1s2

         
2s2

                            
2p1

6C
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Aufbau İlkesinden Sapmalar

 Çoğu element için Aufbau Yöntemine 
göre öngörülen elektron dağılımları 
deneysel olarak da doğrulanmıştır.

 Birkaç elementin elektron dağılımı, bazı 
ufak sapmalar gösterir.

 Bu değişiklikler, dolu ve yarı dolu 
orbitallerin kararlılığı ile açıklanır (küresel 
simetri).
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Aufbau İlkesinden Sapmalar

Atom Öngörülen Elektron 
Da
ğılı
mı

Deneysel Elektron 
Dağılımı

24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
4s2 3d4

1
s
2

 
2
s
2

 
2
p
6

 
3
s
2

 
3
p
6

 
4

s
1

 

3
d
5

29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
4s2 3d9

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
4s1 3d10
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Magnetik Özellikler

 Atomlar, iyonlar ve moleküller; magnetik 
alanda farklı davranış gösterirler.

 Eşleşmemiş elektronlar içeren maddeler, 
paramağnetik özellik gösterirler.

 Paramağnetik maddeler, mağnetik alan 
tarafından kuvvetle çekilirler.

 Na atomu, hidrojen atomu veya oksijen 
molekülü (O2) paramanyetik özellik 
gösterir.
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Magnetik Özellikler

 Bir maddenin bütün elektronları 
eşleşmişse, o madde diamagnetik özellik 
gösterir.

 Diamagnetik maddeler, magnetik alan 
tarafından zayıf bir kuvvetle itilirler.

 Mg ve Ca atomları, diamagnetik özellik 
gösterip, magnetik alan tarafından zayıf 
bir kuvvetle itilirler.
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Magnetik Özellikler

 Bazı maddeler de magnetik alan 
tarafından kuvvetle itilirler. 

 Bu tür maddelere, ferromagnetik 
maddeler denir.

 Fe, Co ve Ni, bu özelliğe sahip 
maddelere örnek teşkil eder.
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Grup ve Peryot Bulunması

 Atom numarası verilen elementin 
elektron dağılımı yapılır.

 Orbital katsayısı en yüksek olan sayı, 
elementin peryot numarasını verir.

 Son elektron s veya p orbitalinde 
bitmişse, element A grubundadır. 

 s-Orbitali üzerindeki sayı doğrudan A 
grubunun numarasını verir.
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Grup ve Peryot Bulunması

 Elementin elektron dağılımı p orbiatli ile 
bitmişse, p’nin üzerindeki sayıya 2 ilave 
edilerek grup numarası bulunur.
Örnekler:

 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1        3. Peryot, 1A Grubu

 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5   3. Peryot, 7A Grubu
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Grup ve Peryot Bulunması

 En son elektron d orbitalinde bitmişse, 
element B grubundadır.

d1 1+2 = 3 B
d2 2+2 = 4 B

d6 6+2 = 8 B
d7 7+2 = 8 B
d8 8+2 = 8 B

d9 9+2 = 1 B
d10 10+2 = 2 B
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Grup ve Peryot Bulunması

Örnek:
25Mn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5       
 4. Peryot, 7B Grubu

 Elektron dağılımı yapılan elementin en 
son elektronu 4f  orbitalinde bitmişse 
Lantanitler, 5f de bitmişse Aktinitler 
serisinin bir üyesidir.
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Peryodik Tablo (Çizelge)

 Peryodik tablonun temel özelliği, 
elementleri artan atom numaralarına 
göre yan yana ve benzer özelliklerine 
göre de alt alta toplamasıdır.

 Peryodik tabloda yatay sütunlara peryot, 
dikey sütunlara da grup denir.

 Perydik tablo, 8 tane A ve 8 tane de B 
grubundan oluşmaktadır.
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Peryodik Tablo

 Peryodik tabloda grup sayısı artmaz ama 
sonsuz sayıda peryot olabilir.

 Her peryot s ile başlar, p ile biter.
 Birinci peryot 2 (H ve He), ikinci ve 

üçüncü peryotlar 8, dördüncü ve beşinci 
peryotlar 18 element bulundururlar.
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1

2

 3
 4
 5
 6
 7

Geçiş elementleri

s-bloku

İçgeçiş elementleri

f-bloku

p-bloku

d-bloku

 Baş grup elementleri



42

Peryodik Tablo

 Peryodik tabloda, bazı elementlerin özel 
adları vardır.

 1A grubu elementlerine alkali metaller, 
2A grubu elementlerine toprak alkali 
metaller, 7A grubu elementlerine 
halojenler ve 8A grubu elementlerine de 
soygazlar denir.
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Peryodik Tablo

Alkali Metaller
 Lityum Li
 Sodyum Na
 Potasyum K
 Rubityum Rb
 Sezyum Cs
 Fransiyum Fr

Toprak Alkali Metaller
 Berilyum Be
 Magnezyum Mg
 Kalsiyum Ca
 Stronsiyum Sr
 Baryum Ba
 Radyum Ra
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Peryodik Tablo

Halojenler
 Flor F
 Klor Cl
 Brom Br
 İyot I
 Astatin At

Soygazlar
 Helyum He
 Neon Ne
 Argon Ar
 Kripton Kr
 Ksenon Xe
 Radon Rn
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Peryodik Tablo

 Elementler, fiziksel özelliklerine göre 
metaller ve ametaller olmak üzere iki 
şekilde sınıflandırılır.
Elementlerin çoğu metaldir ve metaller;

 Elektrik ve ısıyı iyi iletirler,
 Cıva hariç oda sıcaklığında katıdırlar ve 

taze kesilmiş yüzeyleri parlaktır,
 Dövülerek levha haline gelebilirler,
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Peryodik Tablo

 Çekilerek tel haline gelebilirler,
 Yüksek erime ve kaynama noktalarına 

sahiptirler,
 Bileşiklerinde daima pozitif (+) 

yükseltgenme basamaklarına sahiptirler,
gibi özellikleri vardır.
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Peryodik Tablo

 Peryodik tablonun sağ üst tarafında 
bulunan çok az element, metallerden 
farklı özelliklere sahiptir ve bunlara 
ametaller denir.

 Azot, oksijen, klor ve neon gibi bazı 
ametaller oda sıcaklığında gazdır.

 Brom sıvıdır.
 Karbon, fosfor ve kükürt gibi bazı 

ametaller katı olup kırılgandırlar.
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Peryodik Tablo

 Metallerle ametaller arasında bulunan 
bazı elementler, hem metalik hem de 
ametalik özellikler gösterir ve bunlara 
yarımetaller veya metaloidler denir.
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Peryodik Tablo

Yarımetaller (Metaloidler)
 Bor B
 Silisyum Si
 Germanyum Ge
 Arsenik As
 Antimon Sb
 Tellur Te
 Astatin At
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Atomlar ve İyonların Büyüklüğü

Atom yarıçapları 
 Atomlar, küresel yapılı tanecikler olarak 

kabul edilir.
 Atom yarıçapı, çekirdeğin merkezi ile en 

dış kabukta bulunan elektronlar 
arasındaki uzaklık olarak tanımlanır.

 Atomlar tek tek izole edilemediğinden, 
yarıçaplarının doğrudan ölçülmesi 
zordur.
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Atomlar ve İyonların Büyüklüğü

 Atom yarıçapları, daha çok dolaylı yollardan 
bulunur.

 Örneğin, birbirine kovalent bağla bağlı iki 
atomun çekirdekleri arasındaki uzaklık (bağ 
uzunluğu) deneysel olarak ölçülebilir. Bu 
değerin uygun şekilde ikiye bölünmesi ile, 
atom yarıçapı bulunur.

 Bu şekilde bulunan yarıçapa “Kovalent 
yarıçap” denir.
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Atomlar ve İyonların Büyüklüğü

 Metaller için “Metalik yarıçap”, kristal 
hallerdeki katı metalde yan yana bulunan 
iki atomun çekirdekleri arasındaki 
uzaklığın yarısı olarak belirlenir. 

 Atom yarıçapları, daha çok pikometre 
(pm) cinsinden verilir.

 1 pm = 10-12 m
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Atomlar ve İyonların Büyüklüğü

 Peryodik çizelgede bir peryot boyunca 
soldan sağa doğru gidildiğinde, genel 
olarak atom yarıçapları küçülür.

 Bir grup boyunca yukardan aşağıya 
doğru inildiğinde ise, genel olarak atom 
yarıçaplarında artış olur.
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Atomlar ve İyonların Büyüklüğü

 İyon yarıçapları, iyonik bağla bağlanmış 
iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklık 
deneysel olarak ölçülüp, katyon ve 
anyon arasında uygun bir şekilde 
bölüştürülmesi ile bulunur.

 Her hangi bir atomdan türetilen pozitif 
iyon, daima o atomdan daha küçüktür. 
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Katyon türediği nötr atomdan daima daha 
küçüktür

Anyon türediği nötr atomdan daima daha 
büyüktür

8.3
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İyonlaşma Enerjisi

 Gaz halindeki izole bir atomdan, bir elektron 
uzaklaştırarak yine gaz halinde izole bir iyon 
oluşturmak için gerekli olan minimum enerjiye 
“iyonlaşma enerjisi” denir.

A (g) A+(g)  +  e- IE
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İyonlaşma Enerjisi

 İyonlaşma enerjisi, tanımından da anlaşılacağı 
gibi, bir atomdaki elektronların çekirdek 
tarafından ne kadar bir kuvvetle çekildiğinin bir 
ölçüsüdür.

 Aynı zamanda iyonlaşma enerjisi, elektronları 
çekirdeğe bağlayan kuvveti yenmek için 
gerekli olup, bir atomun elektronik yapısının ne 
kadar kararlı olduğunun da bir ölçüsüdür.
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İyonlaşma Enerjisi

 Bir elektronu uzaklaştırılmış bir iyondan, 
ikinci bir elektronu uzaklaştırmak için 
gerekli olan enerjiye de “ikinci iyonlaşma 
enerjisi” denir.

 Aynı şekilde, üçüncü, dördüncü ve daha 
büyük iyonlaşma enerjileri de tanımlanır.

 Bir sonraki iyonlaşma enerjisi, daima bir 
önceki iyonlaşma enerjisinden daha 
büyüktür.
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İyonlaşma Enerjisi

 A (g)               A+
(g) + e-

 A+
(g)              A2+

(g) + e-

A2+
(g)             A3+

(g) +  e-

IE1 (birinci iyonlaşma enerjisi)

IE2 (ikinci iyonlaşma enerjisi)

IE3 (üçüncü iyonlaşma enerjisi)

IE1 < IE2 < IE3 < ….< IEn
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İyonlaşma Enerjisi

 Peryodik çizelgede bir grup boyunca, 
yukardan aşağıya inildikçe elementlerin birinci 
iyonlaşma enerjileri genel olarak azalır.
Element    Atom yarıçapı(pm) IE1(kj/mol)
   Li 152 520,2
   Na 186 495,8

       K 227 418,8
       Rb 248 403,0
       Cs 265 375,7
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İyonlaşma Enerjisi 

 Peryodik çizelgede bir peryot boyunca, 
soldan sağa doğru gidildiğinde 
elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri 
genel olarak artar.

 Metal atomları, ametal atomlarına 
kıyasla, daha düşük iyonlaşma enerjisine 
sahiptirler.
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Birinci İyonlaşma Enerjisi İçin Genel Eğilim

8.4

Birinci İ.E. Artar

B
iri

nc
i İ

.E
. A

rta
r
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Elektron İlgisi

 İyonlaşma enerjisi elektron kaybı ile ilgilidir. 
 Elektron ilgisi (EI) iyonlaşma enerjisinin tersi 

olup, gaz halindeki nötr bir atoma elektron 
katılarak yine gaz halindeki negatif bir iyon 
oluşturma işlemidir.

A(g)  +  e- A-(g)
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Elektron İlgisi

 Bu tür işlemlerde her zaman olmamakla 
beraber, enerji açığa çıkar.

 Bu nedenle, birinci elektron ilgilerinin (EI1) 
büyük bir çoğunluğu, negatif işaretlidir.

F(g)  +  e- F-(g) EI1 = -322,2 kj/mol

F (1s22s22p5) + e- F- (1s22s22p6)
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Elektron İlgisi

 Kararlı elektronik yapıya sahip olan 
elementlerin, bir elektron kazanması enerji 
gerektirir. 

 Yani olay endotermiktir ve elektron ilgisi 
pozitif işaretlidir.

Ne(g)  +  e- Ne-(g) EI1 = +29,0 kj/mol

Ne (1s22s22p6) + e- Ne- (1s22s22p63s1)
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Elektron İlgisi

 Genel olarak, peryodik çizelgede bir 
peryot boyunca soldan sağa gidildiğinde 
elektron ilgisi artar.

 Bir grupta  yukarıdan aşağıya doğru 
inildiğinde ise elektron ilgisi azalır.

 Ametaller, metallere kıyasla daha yüksek 
elektron ilgisine sahiptirler.
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Elektron İlgisi

H He
- 72,8 + 21

Li

Na

K

Rb

Cs

Be B C N O F

Cl

Br

I

At

-59,8 +241 -83 -122,5 0,0 -141,4

-52,9

- 48,3

- 46,9

- 45,5

-322,2

-348,7

-324,5

-295,3

-270

Bazı elementlerin birinci elektron 
İlgileri (EI1) (kj/mol)
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Elektron İlgisi

 Bazı elementler için ikinci elektron ilgisi 
(EI2) değerleri de tayin edilmiştir. 

 Negatif bir iyon ile bir elektron birbirlerini 
iteceklerinden, negatif bir iyona bir 
elektron katılması enerji gerektirir.

 Bu nedenle, bütün ikinci elektron ilgisi 
(EI2) değerleri, pozitif işaretlidir.
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Elektron İlgisi

O(g)  +  e- O-(g) EI1 = - 141,4 kj/mol

O-(g)  +  e- O2-(g) EI2 = + 880,0 kj/mol
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Kimyasal Bağlar

 Atomları bir arada tutan kuvvete, kimya 
dilinde kimyasal bağ denir.

 Kimyasal bağlar, aile içindeki yada 
akrabalar arasındaki bağlara 
benzetilebilir.
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Kimyasal Bağlar

 “Lewis Bağ Kuramı” olarak da bilinen bu 
kuram, şu temel esasa dayanır.

 Soy gazların asallıkları (reaksiyon verme 
eğilimlerinin olmayışı) elektron 
dağılımlarından dolayıdır ve diğer 
elementlerin atomları, soy gaz 
atomlarının elektron dağılımlarına 
benzemek amacıyla bir araya 
gelmektedir.
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Kimyasal Bağlar

Lewis Simgeleri ve Lewis Yapıları
 Lewis, kendi kuramı için özel bir 

gösterim geliştirmiştir.
 Lewis simgesi, iç kabuk elektronları ve 

çekirdeği gösteren bir simge ile dış 
kabuk (değerlik) elektronlarını gösteren 
noktalardan oluşur.
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Kimyasal Bağlar

Bazı Elementlerin Lewis Simgeleri

C F

Al

O

Ne

H N
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Kimyasal Bağlar

 Soru: Parantez içerisinde verilen 
elementlerin Lewis simgelerini yazınız 
(15P, 16S, 53I, 18Ar, 12Mg, 3Li).
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Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ Çeşitleri
 İyonik bağ
 Kovalent bağ
 Metalik bağ
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İyonik Bağ

 Bir atomdan diğerine elektron aktarılması 
ile oluşan bağlara iyonik bağ denir.

 İyonik bağ, daha çok metalik özellik 
gösteren elementlerle ametaller arasında 
meydana gelir.

 Metaller, iyonlaşma enerjileri düşük olup 
elektron vermeye ve pozitif iyonlar 
oluşturmaya eğilimlidirler.
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İyonik Bağ

 Ametallerin ise elektron ilgileri yüksek 
olup, negatif iyonlar oluşturmaya 
meyillidirler.

 Böylece elektron alışverişi sonucu 
oluşan bu küresel yapılı pozitif ve negatif 
iyonlar, birbirlerini elektrostatik çekim 
kuvvetleri ile çekerek iyonik bağı 
oluştururlar.
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İyonik Bağ

 İyonik Bağa ve İyonik Bileşiklerin Lewis 
Yapılarına Örnekler:

 Sodyum klorürün (NaCl) Lewis yapısı

Na Cl Na Cl
Lewis yapisi

+
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İyonik Bağ

 Bu tepkimede yer alan atom ve iyonların 
tam elektronik yapıları

Na (1s22s22p63s1) Na+ (1s22s22p6) +  e-

e- + Cl (1s22s22p63s23p5) Cl- (1s22s22p63s23p6)
8

8
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İyonik Bağ

Örnek: Magnezyum klorür’ün (MgCl2) Lewis 
Yapısı 

Mg +

Cl

Cl
Mg Cl

Lewis yapisi

Cl 2
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İyonik Bağ

Örnek: Aluminyum oksit’in (Al2O3) Lewis 
Yapısı 

Al

+

Al

O

O

O

Al
Lewis yapisi

2 3 O
23
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İyonik Bağ

İyonik Bileşiklerin Özellikleri
 İyonik bileşiklerin moleküler (kovalent) 

bileşiklerden farklı birçok özellikleri olup, bu 
özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 İyonik bileşikler katı halde iken son derece 
düşük elektriksel iletkenlik gösterirler. Oysa bu 
bileşikler eritildiklerinde yada suda 
çözüldüklerinde, oldukça iyi elektriksel 
iletkenlik gösterirler.
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İyonik Bağ

 İyonik bileşikler, yüksek erime ve 
kaynama noktalarına sahiptirler.

 İyonik bileşikler çok sert fakat 
kırılgandırlar.

 İyonik bileşikler, genellikle su gibi polar 
çözücüler içerisinde çözünürler.
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Kovalent Bağ

 Kovalent bağ, ametal atomları arasında 
meydana gelir.

 Ametal atomları, elektron ilgileri 
bakımından birbirlerine benzediklerinden 
kovalent bağların oluşumu esnasında 
elektron aktarımı olmaz.

 Bunun yerine, elektronlar ortaklaşa 
kullanılır.
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Kovalent Bağ

 Bu şekilde, elektronların ortaklaşa 
kulanımına dayalı bağ türüne “kovalent bağ” 
denir.

 Kovalent bağa ve kovalent moleküllerin 
Lewis yapılarına örnekler:



86

 Örnek: H2

H + H H : H veya H H

bag yapan (paylasilmis)  
elektron çifti

kovalent bag
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Kovalent Bağ

 Örnek: Cl2

Cl Cl Cl ClCl : Cl veya

bag yapan
elektron cifti

bag yapmamis
(paylasilmamis)
elektron cifti
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Kovalent Bağ

 Örnek: HCl

H Cl H : Cl veya H Cl
Lewis  yapisi
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Kovalent Bağ

 Örnek: H2O

OH H H : O : H veya O HH

Lewis  yapisi
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Katlı Kovalent Bağlar

 Örnek: O2

O O O OO : : O veya
Lewis  yapisi
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Katlı Kovalent Bağlar

 Örnek: N2

N N N N veya N N
Lewis  yapisi
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Bağ Derecesi ve Bağ Uzunluğu

 Bağ derecesi; bir bağın tekli, ikili yada üçlü 
olduğunu gösterir.

Bağ Türü Bağ Derecesi
  Tekli 1
  İkili 2
  Üçlü 3
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Bağ Derecesi ve Bağ Uzunluğu

 Bağ Uzunluğu, birbirlerine kovalent 
bağla bağlı iki atomun merkezleri 
arasındaki uzaklık olarak tanımlanır.
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Kimyasal Reaksiyonlar

 Kimyasal reaksiyon, kimyasal 
maddelerdeki kimyasal değişme olayıdır.

 Gümüşün kararması, doğal gazın 
yakılarak enerji elde edilmesi, üzüm 
suyundan sirke elde edilmesi birer 
kimyasal reaksiyon örneğidir.
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Kimyasal Reaksiyonlar

Maddelerde kimyasal bir reaksiyonun 
olduğu, aşağıda gözlenebilen özelliklerden 
anlaşılır.

1. Renk değişiminin olması,
2. Yeni bir ürün olarak katı oluşumu,
3. Yeni bir ürün olarak gaz çıkışı olması,
4. Isı enerjisi açığa çıkması veya 

soğurulması.
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Kimyasal Eşitlikler 

 Kimyasal değişmeler, kimyasal 
eşitliklerle (denklemlerle) gösterilir.

 Kimyasal eşitliklerde, reaksiyona giren 
maddeler (reaktantlar) okun solunda ve 
oluşan maddeler (ürünler) ise okun 
sağında gösterilir.

 Ok değişimin yönünü gösterir.
Reaktantlar Ürünler
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Kimyasal Eşitlikler

 Örnek: Asetilenin hava oksijeni ile yanarak 
karbon dioksit ve su buharına dönüşmesi bir 
kimyasal değişme (reaksiyon) dir. 

C2H2(g) +  O2(g) CO2(g) +  H2O(g)
asetilen

Reaktantlar Ürünler
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Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi

 Bir kimyasal reaksiyonda atomlar ne çoğalır 
nede yok olur (Kütlenin Korunumu 
Kanunu).

 Yani, reaktantlar tarafında bulunan 
atomların sayısı, ürünler tarafında bulunan 
atomların sayısına eşit olmalıdır.

 Atom sayılarının her iki tarafta aynı olması 
için yapılan işleme, kimyasal eşitliğin 
denkleştirilmesi denir.
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Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi

 Örnek:

+    O2 +    H2O
2 C, 2 H 2 O 1C, 2 O 2 H, 1 O

Toplam: 2 C, 2 H, 2 O 1 C, 2 H, 3 O

C2H2 CO2
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Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi

 CO2 molekülünün önüne 2 katsayısı 
getirilirse, C ve H sayıları eşit olur.

+    O2 +    H2O

Toplam: 2 C, 2 H, 2 O 2 C, 2 H, 5 O

C2H2 2 CO2
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Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi

 Sol taraftaki oksijenin kat sayısı 5/2 olarak 
alınırsa, oksijen atomlarının sayısı 
eşitlenmiş ve denklem denkleşmiş olur.

+    5/2 O2 +   H2OC2H2 2 CO2

veya

+   5 O2 +  2 H2O2 C2H2 4 CO2
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Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi

 Soru: Aşağıdaki redoks (yükseltgenme-
indirgenme) tepkimesine ilişkin 
denklemi, denkleştiriniz.

HNO3  +  H2S NO  +  H2O  +  S
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Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal 
Hesaplamalar

 Bu kısımda, kimyasal eşitliklerin sayısal yönleri 
tartışılacaktır. Örneğin;

    2 H2(g) + O2(g)           2 H2O(s)

 Tepkime denklemindeki katsayıların anlamı:

   2 mol H2 + 1 mol O2         2 mol H2O



104

Kimyasal Eşitlikler ve Kimyasal 
Hesaplamalar

Denklemdeki katsayılardan aşağıdaki 
ifadeleri çıkarabiliriz.

 Tepkimede iki mol H2 tüketilir, iki mol H2O 
oluşur.

 Bir mol O2 tepkimeye girer, iki mol H2O 
meydana gelir.

 Bir mol O2 ye karşılık iki mol H2 tepkimeye 
girer.
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Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji 
Değişimleri

 Çevreden enerji alınıp verilmesi 
durumuna göre kimyasal reaksiyonlar; 
ekzotermik ve endotermik reaksiyonlar 
olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. 

 Kimyasal reaksiyonlarda alınıp verilen 
enerji; ısı, ışık ve elektrik enerjisi gibi 
değişik türlerde olabilir.
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Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji 
Değişimleri

 Bütün kimyasal reaksiyonlara enerji 
değişmeleri eşlik eder.

 Sabit basınç altında yürüyen 
reaksiyonlardaki enerji değişimi, ∆H ile 
gösterilir. 

 Taneciklerde, atomlar arasındaki bağları 
kırmak için enerji gereklidir.
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Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji 
Değişimleri

 Aynı şekilde, atomlar arasında yeni 
bağlar oluşurken, dışarıya enerji verilir.

 Mevcut bağların kopması için gerekli 
enerji, yeni bağların oluşması sırasında 
verilen enerjiden küçükse sistem net 
olarak çevreye enerji vermiş demektir.

 Bu durumda, reaksiyondaki enerji 
değişimi ∆H’ın işareti negatiftir (-) 
(Ekzotermik reaksiyon).
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Reaktantlar

Ürünler

Ekzotermik Reaksiyonlar İçin Potansiyel 
Enerji Değişimi

Reaksiyon İlerleyişi

P
ot

an
si

ye
l E

ne
rji

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

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

∆H (-)
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Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji 
Değişimleri

 Mevcut bağların kopması için gerekli 
enerji, yeni bağların oluşması sırasında 
çevreye verilen enerjiden büyükse, 
sistem net olarak enerji almış demektir.

 Bu durumda, reaksiyondaki enerji 
değişimi ∆H’ın işareti pozitiftir (+) 
(Endotermik reaksiyon).
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Endotermik Reaksiyonlar İçin Potansiyel 
Enerji Değişimi

Reaktantlar

Ürünler

Reaksiyon İlerleyişi

Po
ta

ns
iy

el
 E

ne
rji

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

∆H (+)
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Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji 
Değişimleri

Örneğin; 
Cl2 + H2           2 HCl  
reksiyonunda, kopan bağlar Cl-Cl ve H-H 
bağlarıdır.

 Oluşan bağlar ise 2 adet Cl-H bağıdır.
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Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji 
Değişimleri

 Şayet, Cl-Cl ve H-H bağlarının kopması 
için gerekli enerji, H-Cl bağlarının 
oluşması sırasında çevreye verilen 
enerjiden küçükse, ∆H’ın işareti (-) 
olacaktır (ekzotermik reaksiyon).

 Tersi olursa, ∆H’ın işaret (+) olacaktır 
(endotermik reaksiyon).
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Bağ Enerjileri

 Bir bağı kırmak için 
verilmesi gereken 
enerjiye bağ enerjisi 
denir.

 Bağ enerjileri, bir 
maddenin bir 
molünün enerjisi 
olarak ölçülür.

Bağ Bağ enerjisi
(Kj/mol)

H-H 436
Cl-Cl 242
H-Cl 431
C-C 349
C

-
H

412

O-H 462
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Bağ Enerjileri

 Bağ enerjilerinden yararlanılarak;
Cl2(g) + H2(g)           2 HCl(g)
reaksiyonunda enerji değişimi (∆H), kolayca 
hesaplanabilir. 
Kırılan bağlar B

a
ğ
 
e
n
e
r
j
i
s
i

(
k
j
/
m
o
l
)

Oluşan bağlar Bağ enerjisi
(kj/mol)

H-H 4
3
6

H
-
C
l

431

Cl-Cl 242 H-Cl 431

Toplam: 678 kj/mol Toplam: 862 kj/mol
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Bağ Enerjileri

 Bağ oluşumu sırasında dışarı verilen 
enerji, bağ kopması için gerekli 
enerjiden 862-678 = 184 kj daha 
fazladır.

 Bu nedenle, bu reaksiyon ekzotermik 
bir reaksiyondur.

H2(g)  +  Cl2(g) 2 HCl(g) ∆ H = -184 kj/mol
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Aktivasyon enerjisi

 Ürünlerin oluşabilmesi için, 
reaktantlardaki mevcut bağların kırılması 
gerekir.

 Bağların kırılması, enerji gerektirir.
 Ekzotermik yada endotermik bütün 

reaksiyonların başlaması için, enerji 
gerekir. 
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Reaktantlar

Ürünler

Aktivasyon Enerjisi

Reaksiyon İlerleyişi

P
ot

an
si

ye
l E

ne
rji

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

Aktivasyon enerjisi, Ea

Aktivasyon enerjisi diyagramı
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Kimyasal Reaksiyonların Hızları

 Birim zaman içinde, reaktantların 
ürünlere dönüşme miktarının ölçüsüne 
bir kimyasal reaksiyonun hızı denir.
Kimyasal reaksiyonların hızları:

1. Birim zamanda tükenen reaktant miktarı 
ölçülerek veya,

2. Birim zamanda oluşan ürün miktarı ölçülerek
bulunabilir.
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Kimyasal Reaksiyonların Hızları

Örneğin;
Mg(k) + 2 HCl(g)          MgCl2(k) + H2(g)
reaksiyonunun hızı; magnezyumun veya 
HCl(g)’nin miktarının birim zamandaki 
azalmasından, yada MgCl2(k) veya H2(g) 
nin miktarının birim zamandaki 
artışından bulunabilir. 
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Bir kimyasal reaksiyonun hızını, aşağıda 
verilenlerin değişmesi, etkiler.

 Konsantrasyon
 Basınç
 Sıcaklık
 Yüzey alanı
 Katalizör
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Konsantrasyonun hıza etkisi
 Konsantrasyon kelimesi, bir çözeltinin 

birim hacminde çözünmüş olan 
reaktantın miktarını ifade etmek için 
kullanılır.

 Çözeltinin birim hacminde çözünen 
reaktant miktarı fazla ise, çözeltinin 
konsantrasyonu yüksektir.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

 Konsantrasyon arttıkça, reaksiyonun hızı 
artar.

 Bir kimyasal reaksiyonda başlangıçta hız 
yüksektir, ancak zamanla azalmaktadır.

 Zamanla reaktifler reaksiyona girerek 
miktarları azalır ve çözeltideki 
konsantrasyonları azalır.

 Bu nedenle, zamanla reaksiyon hızı 
azalmaktadır.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Basıncın reaksiyon hızına etkisi
 Reaksiyona giren maddeler gaz halde 

ise, basınç uygulanması hacmi 
küçültecektir. 

 Hacmin küçülmesi demek, 
konsantrasyonun artması demektir.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

 Konsantrasyon arttıkça reakisyon hızı 
arttığı için, gazların reaktif olduğu 
reaksiyonlarda, basınç reaksiyon hızını 
artırır.
H2(g) + Cl2(g)             2HCl(g)
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi
 Sıcaklık artışı ile reaksiyon hızı artar.
 Sıcaklık artışı ile tanecikler ısı enerjisi 

soğurur ve kinetik enerjileri artar.
 Enerjisi artan taneciklerin, ürün vermek 

üzere çarpışma hızı artar.
 Bu da reaksiyon hızını artırır.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Işığın reaksiyon hızına etkisi
 Işık da ısı gibi bir enerji türüdür ve 

reaksiyon hızını artırır.
 Işık her reaksiyonun hızını artırmaz.
 Işığın hızını artırdığı reaksiyonlara, 

fotokimyasal reaksiyonlar denir.
 Fotokimyasal olarak gerçekleşen 

reaksiyonlar, çok fazla değildir.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

 Birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

+  Cl2H2 2 HCl (reaksiyon patlayarak
gerçeklesir)

+  6 H2O +  6 O26 CO2 C6H12O6 (fotosentez)

2 AgBr

hv

hv 2 Ag  +  Br2
(fotograf filmlerinde
gerçeklesen reaksiyon)

isik (hv)
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Yüzey alanının reaksiyon hızına etkisi
 Yüzey alanındaki artış, reaksiyon hızını artırır. 

Örneğin;
CaCO3(k) + 2HCl(aq)       CaCl2(aq) + H2O(s) + CO2(g)
reaksiyonunda, kütle halinde CaCO3 
kullanıldığı zaman reaksiyon daha uzun 
sürede, toz CaCO3 kullanıldığında reaksiyon 
daha kısa sürede tamamlanır.

 Bunun sebebi, toz CaCO3’de yüzey alanının 
daha fazla olmasındandır.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

Katalizörün reaksiyon hızına etkisi
 Katalizör, kimyasal reaksiyonların hızını 

artıran fakat kendisi kimyasal olarak 
değişmeden kalan maddedir.

 Daha öncede belirtildiği gibi, ister 
ekzotermik ister endotermik olsun, bütün 
reaksiyonlar için aktivasyon enerjisi 
gereklidir.
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Reaksiyon Hızını Etkileyen Faktörler

 Bir reaksiyon için gerekli aktivasyon 
enerjisi ne kadar fazla ise, reaksiyon hızı 
o kadar düşüktür.

 Diğer taraftan, bir reaksiyon için 
aktivasyon enerjisi ne kadar düşükse, 
reaksiyon o kadar hızlıdır.

 Katalizörün bir reaksiyonun hızını 
artırmasının sebebi, aktivasyon enerjisini 
düşürmesidir.
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Çözeltiler ve Derişimleri

 Homojen karışımlara çözelti denir.
 Bir çözelti, çözünen ve çözücü olmak 

üzere iki bileşenden oluşur.
Çözelti = çözünen + çözücü

 Bir çözeltide miktarca fazla olan bileşene 
çözücü, miktarca az olana çözünen 
denir.
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Çözeltiler ve Derişimleri

 Az miktarda çözünen içeren çözeltilere 
seyreltik, çok miktarda çözünen içeren 
çözeltilere ise derişik  çözelti denir.

 Bir çözeltide, çözeltinin birim hacminde 
çözünmüş olan çözünenin miktarına, o 
çözeltinin derişimi (konsantrasyonu) 
denir.

 Bir çözeltinin derişimi (konsantrasyonu) 
çeşitli birimler kullanılarak ifade edilir.
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Çözeltiler ve Derişimleri

 Yüzde derişim: Bir çözeltinin yüz 
biriminde (ağırlık yada hacim olarak) 
çözünen madde miktarıdır.

% Derisim =
a

a + b
x 100

çözünenin miktari

çözücünün miktari
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Çözeltiler ve Derişimleri

 Molar derişim (Molarite): Bir (1) litre 
çözeltide çözünen maddenin mol 
sayısına, o çözeltinin molaritesi denir. 

M =
n
V

Molarite

çözünenin mol sayisi

litre cinsinden
çözelti hacmi
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Çözeltiler ve Derişimleri

n =
g
MA

gram cinsinden
madde miktari

maddenin mol 
kütlesi


