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YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kuruluşları denetlemek.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

birimlerde çalıştırılabilir.
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
Personele İlişkin Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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



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



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



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

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



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

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



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



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



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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

İlçe MüdürlüğüTeşkilatı

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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



GÖREV ALANLARI VE 
ATAMA YAPILACAK GÖREVİN 

NİTELİĞİNE İLİŞKİN KONULAR

2. BÖLÜM

• Beslenme
• Beslenmenin Amacı, Yeterli ve Dengeli 

Beslenme
• Beslenme Bozuklukları



BESLENME     NEDİR?  

Beslenme sırasında vücuda alınan yiyecek ve içeceklere besin denir. İnsanın 
büyümesi ve gelişmesi (anne karnında ve daha sonra) sağlıklı ve üretken olarak 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan besinlerin hücre ve vücutta 
kullanılmasına beslenme denir. Tüm canlılar beslenme özelliğine sahiptir. 
Sağlıklı büyüme, gelişme ve özellikle zeka gelişimi için yeterli ve dengeli 
beslenme şarttır.  Beslenme dokuların yenilenmesini ve bağışıklık sisteminin 
sağlıklı olarak çalışmasını sağlar. Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini 
azalttığında hastalıklara yakalanma olasılığı artmakta ve hastalıklar ağır 
seyretmektedir.

BESİNLER      KAÇA     AYRILIR?  

Besinler yapı ve görevlerine göre iki ana gruba ayrılır. Bu iki ana grupta kendi 
içerisinde besin türlerini içerisinde barındırır.

A. Yapılarına Göre Besinlerimiz

*Organik ve İnorganik Besinler:

- Karbonhidratlar, Madensel Tuzlar

- Yağlar, Su

- Proteinler

- Vitaminler

B. Görevlerine Göre Besinler

*Enerji Veren, Düzenleyici, Yapıcı ve Onarıcı Besinler:

- Karbonhidratlar, Vitaminler,  Proteinler

- Yağlar, Su ve  Madensel Tuzlar

- Proteinler, Madensel Tuzlar ve Su  



Enerji Verici Olanlar Yapıcı – Onarıcı Olanlar Düzenleyici Olanlar
Karbonhidratlar Proteinler Vitaminler
Yağlar Yağlar Su
Proteinler Karbonhidratlar Madensel Tuzlar
 Su Proteinler
 Madensel Tuzlar  

 

KARBONHİDRATLAR

Karbonhidrat; insanların ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan 
organik kimya birleşiklerinin genel adıdır. Vücut enerjisinin ana kaynağıdır. 
Vücudun yağlarını verimli olarak yakmasını sağlar. Ekmek, makarna, pirinç, 
mısır, patates, kuru fasulye, şekerli yiyecekler de bulunur.

Tatlıya olan daha doğrusu şekere olan  ilginin kaynağı vücudun çok önemli 
enerji deposu olan karbonhidrata duyulan gereksinimden yani enerjiye olan 
ihtiyaçtan meydana gelmektedir.  Çünkü şeker ve nişasta tamamen 
karbonhidrattır. Karbonhidratlar vücudumuzun ana enerji kaynağıdır. Vücudun 
çalışması için gerekli olan enerjiyi verirler.  Aslında bütün besinler vücuda 
enerji sağlayabilirler. Fakat değerleri farklıdır. Ağır beden hareketleri için en 
elverişli enerji kaynağı karbondihratlardır.

Karbonhidratlar vücudun su ve elektrolit kaybını önler. Kalın bağırsakları 
çalıştırarak zararlı artık maddelerin bağırsaklarda uzun süre kalmasını önler.

Proteinin enerji olarak kullanılmasını önleyerek proteine olan gereksinmeyi 
azaltır.

Karbonhidratlar vücuda alınmadığı veya çok az alındığı durumlarda (şeker 
hastalığında olduğu gibi) vücut enerjiye olan ihtiyacını yağ ve proteinden 
karşılar. Bu durumda kanı asit yapan maddeler gereğinden çok oluşur vücudun 
çalışma düzenini bozar. İşte karbonhidratlar bu durumu önler.

Karbonhidratlar çoğunlukla bitkisel yiyeceklerde bulunur. İhtiyaçtan fazla alınan 
karbonhidratlar yağa çevrilerek şişmanlığa neden olduklarından çok çabuk kilo 
alan insanlar için nişasta şeker ve tahıldan yapılan yiyecekler fazla 
alınmamalıdır. Ayrıca fazla alınan karbonhidrattan dolayı diş çürümeleri 
olmaktadır. Bilhassa çocuklarda fazla şeker alımından dolayı dişler çok kolay 
çürüyebilir.

Karbonhidratlar hemen kalori sağlayarak vücudun fizik ve zihin çalışması için 
gerekli enerjiyi verirler. Karbonhidratlar, öbür besinlerin vücutça alınmasına, 



sindirilmesine yardım ederler. Eksikliğinde bitkinliğe, sağlığın bozulmasına, 
zihin konsantrasyonunda azalmaya yol açar.

Karbonhidrat grubunda üç tür besin vardır:
A- Şekerler
B- Nişastalı maddeler
C- Selüloz

-Glikoz:  Glikoza üzüm şekeri de denir. En çok bulunduğu yiyecekler üzüm ve 
üzümden yapılan içecekler ve ayrıca baldır. En basit şeker olarak bilinen glikoz 
bitkide fotosentez olayı sonucunda oluşur. Glikozun fazlası bitkilerde nişasta, 
hayvanlarda glikojene dönüştürülerek depolanır.

-Fruktozun  diğer adı meyve şekeridir. Pekmez incir dut gibi meyvelerde ve 
balda bulunur.

-Galaktoz glikozla birleşmiş olarak süt şekeri içinde bulunur.

-Sakkaroz en çok şeker pancarı ve kamışında bulunur. Günlük kullandığımız 
çay şekeridir.

-Laktoz anne sütünde ve memelilerin sütlerinde bulunur.

-Maltoz  arpa ve baklagillerde bulunan karbonhidrattır.

-Nişasta: Yalnızca bitkide depo besin maddesi olarak görülür. Çok sayıda 
glikozun birleşmesi sonucu oluşur.  Bir çok bitkinin tohumlarında ve 
yumrularında depo edilir. Arpa, buğday, patates gibi besinlerde görülür. Su da 
erimezler. Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerdir. 
Hayvanlar nişastayı sindirim olayı ile glikoza dönüştürerek kullanırlar. 
Nişastanın ayıracı iyot çözeltisidir.  Nişasta iyot çözeltisi ile mavi-mor renge 
dönüşür.

-Selüloz: Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde hücre zarının dışında bulunan 
hücre çeperi selülozdan oluşur. Selüloz hayvan hücrelerinde bulunmaz. Aynı 
zamanda hayvanlarda selülozun sindirimi yapılamaz. Sadece geviş getiren 
memelilerin bağırsaklarında bulunan bakteriler selülozu sindirebilirler.

En iyi karbonhidratlar; sebzeler, meyveler ve rafine olmamış unlarda bulunur. 
Uygun olan şeker karbonhidratları da bal, pekmez ve kuru üzümdür. Uygun 
olmayan şeker ve nişasta karbonhidratları ise rafine ( beyaz) şeker, un ve 
ekmektir.



Glikojen: Hayvan hücrelerinde ve mantar hücrelerinde fazla glikozun depo 
şekli glikojendir. Bitkilerde glikojen bulunmaz. Hayvanlarda glikozun fazlası 
kas ve karaciğerde glikojen şeklinde depolanır. Kandaki glikoz seviyesi 
düştüğünde ise glikojen glikoza dönüşerek kana geçer.

YAĞLAR

Yağlar, karbonhidrat ve proteinlerle birlikte vücudumuza enerji sağlayan  besin 
grubudur. Yiyeceklerle beraber vücuda giren karbonhidrat ve proteinlerin 
fazlası, vücudumuzda yağ olarak depolanır.
Yağlar genellikle bir gliserol molekülünün 3 yağ asidi ile birleşmesi sonucu 
meydana gelen trigliseritlerdir.

Trigliseritler
Besinlerden aldığımız ve vücudumuzda bulunan yağlara trigliserid adı verilir. 
Bunlardan birisi olan kolesterol, hayvansal kaynaklı besinlerde ve tüm 
hücrelerde bulunan mum benzeri bir yağdır. Kan dolaşımında yer alan 
kolesterolün çoğunu vücut kendisi üretir. Kolesterol sadece hayvansal kaynaklı 
besinlerde bulunur.
Kan dolaşımında lipoproteinlerle taşınan kolesterol ikiye ayrılır. Bunlardan ilki, 
iyi kolesterol olarak da bilinen HDL, diğeri kötü kolesterol olarak bilinen LDL 
ve VLDL’dir.
Dokulardaki kolesterolü toplayarak, dışarı atılmasını sağladığı için iyi kolesterol 
olarak adlandırılan HDL, yiyeceklerden sağlanır. Kalp sağlığı için önemli bir 
kolesterol olan HDL’nin düzeyi, fiziksel aktivite ile artırılabilir.
LDL ve VLDL, kolesterolü dokulara taşıyarak, kan damarlarının duvarlarında 
birikmesine neden olur. Bu nedenle kötü kolesterol olarak da tanınan LDL ve 
VLDL, besinlerle alınmaz, vücut tarafından üretilir.



Yağ asitleri
Yağların temelini oluşturan yağ asitleri, karbon, oksijen ve hidrojenden oluşan 
moleküllerdir. Genel olarak yağ asitleri; doymuş, tekli doymamış, çoklu 
doymamış ve hidrojenle doymuş olarak sınıflandırılır.
Tekli doymamış yağ asitleri: Oda sıcaklığında sıvı formunda olan tekli 
doymamış yağ asitlerine fındık, zeytinyağı ve kanola yağı örnek verilebilir. 
Vücut tarafından sentezlenemeyen bu yağların mutlaka besinlerle alınması 
gerekir. Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıklarının daha az görülmesinin nedeni, 
ağırlıklı olarak tekli doymamış yağlarla beslenmeleridir.
Çoklu doymamış yağ asitleri: Oda sıcaklığında sıvı veya yumuşak formda olan 
bu yağlara örnek olarak mısır, soya, ayçiçek yağı ve deniz ürünleri verilebilir. 
Omega 3’de çoklu doymamış yağ asitlerine örnek bir yağdır. Özellikle soğuk 
deniz balıklarından somon, ton balığı ve uskumruda bulunan Omega 3, kalp ve 
damar sağlığı açısından son derece önemlidir.
Doymuş yağ asitleri: Daha çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Et, 
tavuk, yumurta, süt, peynir, yoğurtta yer alan doymuş yağ asitleri; bitkisel 
kaynaklardan sadece Hindistan cevizi yağında yer alır.
Hidrojenlenmiş yağlar: Doymamış yağları daha dayanıklı hale getirmek için 
hidrojenle kimyasal işlemden geçirerek elde edilir. Bütün margarinler bu sınıfa 
girer.

Yağların sindirimi nasıl gerçekleşir?
İncebağırsakta sindirilen yağlar, burada safra ile karışarak, suyun içine katılır. 
Emüsyon adı verilen bu durumdan sonra, lipaz enzimi ile parçalanır ve ince 
bağırsaklardan kan ve lenf sistemindeki dolaşıma katılırlar.

Ne işe yararlar?

• Yağlar vücuda, aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin 2 katından 
fazla enerji verirler. 1 gram yağ, 9 kilokalori enerji sağlar. 

• Özellikle balık ve su ürünlerinde bulunan yağlar, retina ve beyin gelişimi 
için gereklidir. Kalp ve damar hastalıklarını önlemek için bu besinlerde 
bulunan Omega 3 yağı, daha fazla tüketilmelidir. 

• Vücut için mutlaka gerekli olan elzem yağ asidi, zeytinyağı ile alınır. 

• A, D, E ve K vitaminlerinin vücutta kullanılmasını sağlarlar. 

• Derinin altında bulunan yağ tabakası, vücut ısısının kaybını önler. 

• İç organları çevreleyerek, onları dış etkenlerden korurlar. 



• Midenin boşalmasını geciktirerek, tokluk hissi verirler. 

• Östrojen ve testesteron hormonunun yapısında bulunurlar. Yeterince yağ 
alınmazsa, salgılanma bozulur. 

Vücudun yağa ne kadar ihtiyacı vardır?
Tükettiğimiz yağlar, görünür ve görünmez olarak ikiye ayrılır. Tereyağı, sıvıyağ 
gibi yağlar görünür yağlar iken; et, süt gibi daha çok hayvansal kaynaklarda 
bulunan yağlar görünmez yağlardır. Vücuda alınan yağların yarısı, görünmez 
yağlardan oluşur. 
Sağlıklı bir bireyin alması gereken yağ miktarı, kilosu, boyu gibi kişisel 
özelliklerine göre belirlenir. Genel olarak günlük alınan enerjinin yüzde 30’u 
yağlardan karşılanmalıdır. 

PROTEİNLER

Proteinler, vücudun en küçük yapı taşı olan hücrelerin ana maddesidir. 
Hücrelerdeki bütün biyolojik faaliyetlerde görev alırlar. Kanda oksijenin 
taşınmasından sorumlu hemoglobinden, savunma mekanizmasının temelini 
oluşturan antikorlara; saç ve tırnaklarımızı oluşturan keratinden, şeker alımını 
düzenleyen insüline kadar, pek çok fonksiyonu icra eden, proteinler canlılığın 
olmazsa olmazıdır.

Aminoasitlerin birleşmesinden oluşan proteinler, doku ve organların yapım ve 
onarımının yanında, özellikle çocuklarda, büyüme ve gelişme için çok 
önemlidir. Ayrıca yağda eriyen vitaminlerin kullanımı için de gereklidir.

Doğada bilinen 22 amino asitten 8'i vücutta üretilemediği için dışarıdan besinler 
yoluyla alınmaları gerekir. Ayrıca, vücudumuzda protein depo edilemez. Bu 
nedenle düzenli olarak alınmalıdır. Eğer vücuda yeterli protein alınmazsa, 
protein eksikliği nedeniyle pek çok hayati fonksiyon sekteye uğrar, hücreler 
yenilenemediği için yaralar geç iyileşir ve bir çok enzim yapılamaz.

Protein Eksikliği olan kişilerde çabuk yorulma, durgunluk gibi belirtiler 
görülmeye başlar. Daha ileriki dönemlerde ise kansızlık, hastalıklara karşı 
direncin azalması, kan basıncının düşmesi, diş eti hastalıkları, göz bozuklukları 
ve Siroz gibi belirtiler görülebilir. Bununla birlikte, fazla protein almak da 
vücut, özellikle de karaciğer, için zararlıdır. 

Proteinli Besinler: Hayvansal besinler temel protein kaynaklarıdır. Bununla 
birlikte bitkisel besinlerde de protein bulunur. Özellikle, süt ve süt ürünleri, et, 



yumurta, baklagiller, kuruyemişler, ekmek ve tahıllar protein açısından zengin 
besinlerdir. Sağlıklı bir beslenme için günlük enerji ihtiyacının %10-15'i 
proteinden sağlanmalıdır. Proteinlerin sindirimi karbonhidratlara göre daha 
zordur. 1 gram protein 4 kalori kazandırır.

VİTAMİNLER

Vitaminler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşiklerdir. 
Vitamin Latince yaşam anlamına gelen “vita” sözcüğünden kaynaklanır. 
Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır .

Yağda eriyen vitaminler : A, D, E ve K vitaminleridir .

Suda eriyen vitaminler  : B grubu vitaminler ile C vitaminidir .

A vitamini Enfeksiyonlara karşı direnci arttırır normal büyüme, üreme, kemik 
ve diş gelişimi, görme için gereklidir. Cildin tırnakların ve saçların sağlıklı 
kalmasını sağlar. Diş ve dişetleri için büyük önem taşır . 
Kayısı,kuşkonmaz,maydanoz,ıspanak, havuç,kereviz, marul, portakal, erik, 
domateste bulunur.

D vitamini İnce bağırsaklardan kalsiyumun emilmesine yardımcı olur, 
kalsiyumun kemiklerde ve dişlerde tutulmasını sağlar . Balık yağı, balık,  
yumurta, tereyağı, karaciğer, et, sebzeler, güneş D vitamini kaynağıdır.

E vitamini Antioksidan etkilidir. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. 
Yaşlı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelerin daha uzun yaşamasını 
ve yenilenmesini sağlar . Buğday, tohumlu besinler, soya fasülyesi yağı, arı  
sütü, ceviz, marul, tere, kereviz, maydanoz, ıspanak, lahana, mısır yağı, mısır,  
yulafta bulunur.

K vitamini  Karaciğere gelen Kvitamini burada üretilen bazı pıhtılaşma 
faktörlerinin yapımında rol alır. Kvitamini takviyesi yalnızca kanamalı 
hastalarda verilir. Ispanak,kabak, marul, yeşil domates, yeşil biber, inek sütü,  
peynir, tereyağı, yumurta, kırmızı et, pirinç, karaciğer, mısır, muz, şeftali,  
çilekte bulunur.

B1 vitamini Kasların ve sinir sisteminin faliyeti için gereklidir.Yetersizliğinde 
iştahsızlık, huzursuzluk, bellek zayıflığı ve dikkat azalması görülür. Buğday,  
kepek, bira mayası, taze sebze meyve, koyun eti, sığır eti, balık eti, yumurta,  
süt te bulunur.



B2 vitamini  Eksikliğinde dilde kızarma, yanma hissi, ağız çevresi ve 
dudaklarda kızarma, tahriş, çatlaklar, gözlerde kaşıntı, yanma hissi, katarakt 
oluşumu, saçların dökülmesi, çocuklarda büyüme yavaşlaması, kilo kaybı, 
sindirim sorunları oluşur . Karaciğer, böbrek, buğday unu, patates, et, süt,  
yumurta, peynir, kepek, yeşil sebzeler, havuç, fındık, yer fıstığı, mercimek te  
bulunur.

B3 vitamini Yetersiz beslenme sonucu deriyi sinir sistemini tutan pellegra adlı 
hastalık ortaya çıkar. Hücrelerin oksijeni kullanabilmeleri için gereklidir. 
Midede sindirimin temel taşları olan asitlerin üretimini sağlar. Bira mayası,  
kepek, yer fıstığı, sakatat, kırmızı et, balık, buğday, baklagiller, un, yumurta  
da bulunur.

B5 vitamini Doğada bol olduğu için eksikliğine rastlanmaz. Ayrıca bir miktar 
bağırsaklarda da yapılmaktadır. Eksikliği kan şekerinde düşme, ellerde titreme, 
kalp çarpıntısına neden olur. Karaciğer, kırmızı et, tavuk, yumurta, ekmek,  
sebzelerde bulunur.

B6 vitamini Sinir sistemi ve hormonların çalışmasını düzenler. Vücudun 
savunmasında antikor ve akyuvar oluşumunda rol oynar. Eksikliğinde migren 
tipi baş ağrısı, kansızlık, ciltte kuruluk, görme problemleri, uyuşukluk, adele 
zayıflığı ve krampları oluşur . Karaciğer,böbrek, kırmızı et, balık, yumurta,  
ekmek, sebzelerde bulunur.

B11 vitamini Kırmızı kan hücreleri ve sinir dokularının oluşumunda aktif  rol 
oynar. Hücre bölünmesi için gereklidir. Bu etkisi ile büyümeyi de sağlar. Anne 
karnındaki bebeğin sinir sisteminin gelişimi için de gereklidir. Eksikliğinde 
iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, unutkanlık, çarpıntı gibi 
bazı kalp sorunları oluşabilir . Karaciğer, böbrek kırmızı et, ıspanak, marul,  
yumurta, ekmek, portakal, muzda bulunur.

B12 vitamini  Besinlerle veya sigara gibi alışkanlıklarla vücuda giren siyanürü 
etkisiz hale getirir. Eksikliğinde dilde hassasiyet, şişme, kızarma, hayal görme, 
depresyon, adalelerde kasılmalar, sinir iltihaplarına bağlı olarak el ve ayaklarda 
uyuşma, karıncalanma, yanma şikayetleri oluşur . Karaciğer, yürek, böbrek,  
kırmızı et, tavuk, balık, süt, peynir, yumurtada  bulunur.



C vitamini  Vücudumuz  C vitaminini üretemez bitkiler ve bazı hayvanlar bu 
vitamini üretebilmektedir. Besinlerle alınan vitamin 2 saat içersinde kullanılır  4 
saat sonunda kandan uzaklaşır. Yaraların iyileşmesini, damarların sağlıklı 
olmalarını sağlar.Vücudun savunma sistemini artırıcı etkisi vardır. Histamin 
yapımını azaltarak allerjik olayların şiddetini düşürür. Eksikliğinde diş eti 
kanamaları ve çekilmeleri olur. Siyah üzüm, narenciye, çilek, kavun, karpuz,  
yeşil biber, maydanoz, brokoli, havuç, soğan, bezelyede bulunur.

MİNERALLER      VE      MADENSEL     TUZLAR  

Mineraller, vücutta yapılamayan ve doğal olmayan maddeler olup, yiyeceklerle 
alınması gerekli maddelerdir. Vücuttaki süreçleri ve olayları düzenlerler. İki 
guruptur:

A. Yoğun miktarda hayatî gereksinimi olan mineraller;
Yemek Tuzu (Sodyum), potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, iyot.

B. Az yoğun miktarda gereksinimi olan mineraller;
Bakır, çinko, magnezyum selenyum, kobalt.

A. Yoğun olanlar

1. Yemek tuzu ( Sodyum ) Organizmada elektroliz dengesini sağlar. Yani iç 
ortam sıvılarının geçirgenlik gücünü ayarlar. Günlük ihtiyaç normalde 5 
gr.kadardır. Yoğun terlemelerde bu ihtiyaç 8 - 10 gr.arasında değişir.
Eksikliği halinde şu rahatsızlıklar hissedilir :
Yorgunluk,
Kas titremesi,
Kas kasılması,
Kramp,
Sinirlilik,
Kusma,
Terleme,
Protein metabolizmasında bozukluklara ve aşırı eksikliği bayılma hatta ölüme 



bile neden olabilir.
Tuz fazlalığı da çok önemli fonksiyon bozukluklarına ve hastalıklara yol açar. 
Yüksek sodyum oranı kan basıncını yükseltir. 

2. Potasyum tuzları : Kas uyarımlarını temin ederek, organik elektriksel 
gerilim meydana getirir. Eksikliği, kramp ve felçlere bile yol açar, 
konsantrasyon gücünü zayıflatır.
3. Kalsiyum tuzları : Hücre fonksiyonlarının devamını sağlar, iskelet yapısını 
oluşturur. Böbrek üstü ve tiroid bezlerinin salgısı olan hormonlarla anabol etki 
sağlar.
Eksikliği: Büyüme hızını durdurur, Kas-sinir koordinasyonu bozulur, kramp ve 
titreşimler başlar, Kanama ve kemik kırılmalarına yol açar. Günlük gereksinim 
normal hallerde 1000-1500 Mgr.civarındadır.
4. Fosfor: Enerji oluşumu, metabolizma faaliyetleri, kalsiyumla birlikte kemik 
yapımı için gerekli bir mineraldir. Antrenmanlarda fosfor kaybı fazla olur. Et, 
yumurta ve peynirde bol miktarda bulunur.
5. Demir: Alyuvar ve kas yapımı faaliyetleri için gereklidir. Besinlerde bulunan 
demir, midedeki tuz asidi ve C vitamini etkisi ile emilir. Demir eksikliği 
nedeniyle, kandaki hemoglobin normal değerin altında olursa, kansızlık oluşur. 
Bu da vücutta enerji eksikliğine ve oksijen azlığına yol açarak, performansı 
düşürür. Ispanak, karaciğer ve mercimekte bulunur. Demirli yiyecekler, C 
vitaminli yiyeceklerle birlikte alınırsa emilimi daha kolay olur.
6. İyot : Troid bezinin faaliyeti için gereklidir. Metabolizma faaliyetlerini ve 
karbonhidrat metabolizmasını etkileyen hormonları düzenler. 

B. Az yoğun olanlar

Bakır : Demirin emilmesi ve hemoglobin yapımı,
Çinko : Pankreas salgısı, C vitamini kullanımı, insülin ve sperma yapımı, 
Magnezyum : Kemiklerin yapımı için gereklidir. 

SU     

Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve 
kokusuz bir maddedir. Su canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. 
Küçük miktarlarda çıplak gözle bakıldığında renksizdir. Vücudumuzun % 70’i 
sudur. Bir insan düzenli ve minimum miktarda su almaz ise, o insanın hızlı ve 
verimli olmasını bekleyemezsiniz. Bir insanın iklime, doğadaki aktivitesine ve 
ortam ısısına bağlı olarak minimum hergün 2.5 lt su içmesi gerekmektedir. 

http://www.yenibilgiler.com/goz-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/canli-nedir/
http://www.yenibilgiler.com/ve-nedir/


İçtiğimiz su dışkı, idrar, vücuttan ve akciğerlerden çıkan nem sonucu 
kaybedilmektedir. Bu miktar her gün tekrar tamamlanmak zorundadır. 

Yemek yemeden bitkin vaziyette 30 gün dayanabilirsiniz ama su içmeden (bu 
süre ortama bağlı olarak) 7- 10 gün dayanabilirsiniz. Bu süre sonunda ölüm 
kaçınılmazdır. 

İçme suyunun nitelikleri

- Su; kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.
- Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler 
bulunmamalıdır.
- Su tortusuz ve renksiz olmalıdır. 

- Su; hastalık yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir.
- Suda bulunan vibrio cholera, salmonella typhi, hepatit virüsü gibi 
mikroorganizmalar sudan geçerek hastalığa sebep olurlar.  İçme sularının 
kesinlikle bakteriyolojik kirlilik taşımaması gerekir.

 - Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bazı kimyasal 
maddeler zehirli etki yapabilir. Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi... 
Bunun yanında baryum, nitrat, florür, radyoaktif maddeler, amonyum, klorür 
gibi maddeler sınır değerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan 
maddelerdir. Aynı zamanda bazıları suya kirli suların karıştığının göstergesidir. 
- Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır.
- İçme suyu ve sanayide, kullanma sularında demir, manganez ve sertlik 
değerleri önemlilik arz eder. 

- Sular agresif olmalıdır.
- Suların agresifliği, serbest karbondioksit ( CO2 ) ile bikarbonat ( HCO3-) 
iyonunun dengede olmasından ileri gelir. Suların agresifliği boruların 
korozyonuna sebebiyet verir. Ayrıca boruların aşınması halinde borudan ayrılan 
elementler su kalitesinin bozulmasına sebep olur. 
- Kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organın gerektiği gibi 
çalışmasını sağlar.

Vücutta suyun rolü

- Sıcaklığın düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar.
- Derinin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde 
temel bir görev üstlenir.
- Böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır.
- Çözücü rolüyle vitaminleri ve mineralleri hem taşır, hem de vücutta 



çözülmesini sağlar.

BESLENMENİN     AMACI,     YETERLİ     VE     DENGELİ     BESLENME  

Beslenmenin Amacı: Bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik 
ortama göre gerekli olan besin öğelerinin yeterince alınmasıdır. Bu durum, 
yeterli ve dengeli beslenme olarak açıklanabilir.

Yeterli Beslenme: Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gereken 
enerjinin beslenme ile karşılanması demektir.

Dengeli Beslenme: Enerjinin yanısıra, vücudumuzun gereksinim duyduğu diğer 
tüm besin öğelerinin de gerektiği kadar alınmasıdır.

Yetersiz Beslenme: Canlının fizyolojik gereksinimlerini karşılamaktan uzak 
olan beslenme türüdür. Yetersiz beslenme durumunda, fiziksel gelişme yanında 
beyin gelişimi, dolayısıyla, zeka da etkilenir. En çok büyüme çağındaki 
çocuklarda, gebe ve emziklilerde, ağır işlerde çalışanlarda sorun belirgin olarak 
gözlenebilir.

DENGESİZ     BESLENME     SONUCU     OLUŞAN     HASTALIKLAR  

Raşitizm
Ülkemizde güneş ışığının bol olmasına karşın D vitamini eksikliğine bağlı raşi-
tizm önemli bir sağlık sorunudur. Aktif olarak 0-2 yaş arası bebek ve küçük 
çocuklarda rastlanır. Prevalansı % 6-20 arasındadır. Bebek ve çocukların açık 
havada güneşe çıkarılmaması, süt ve süt ürünleri gıda unsurlarının çocuğa 
yeterince yedirilmemesi sorunun başlıca nedenleri arasında yer alır. Bebeklerin 
anne sütü ile beslenmelerine karşın raşitizmin gelişmesi, anne sütünün tek 
başına D vitamini eksikliğinden korumada yeterli olmadığını göstermektedir. 
Aileler, D vitamininin çocuklara düzenli ve yaygın bir şekilde verilmesi 
konusunda eğitilmelidir. Çocuklara kalsiyum, fosfor, protein yönünden zengin 
besinler verilmeli, çocuklara süt ve süt ürünleri tüketme alışkanlığı 
kazandırılmalıdır.



Beslenme Anemileri (Kansızlık)
Beslenme yetersizliğine bağlı anemilerin çoğunluğu demir mineralinin eksik tü-
ketimi sonucu oluşur. Beslenme anemileri özellikle genç kızlar, doğurganlık 
çağındaki kadınlar ile gebe anneler arasında daha sıkça (%30-40) görülür. Demir 
elementinden zengin olan et, sakatat, baklagil ve kuruyemiş ile pekmez gibi 
yiyeceklerin az tüketilmesi demir minerali emilimine (absorbsiyon) engel koyan 
fitik asit, tanen ve fosfat gibi bileşiklerin diyetlerde bulunması, çok sayıda ve sık 
aralıklar ile doğum yapılması yanında, düşükler (abortus) ve kürtaj sonucu 
oluşan kan kaybı, bazı barsak parazitlerinin ve toprak yeme gibi kötü 
alışkanlıkların demir kaybına ve emilim bozukluğuna sebep olmaları demir 
eksikliği anemilerinin başlıca nedenleridir.

Anemi oluştuktan sonra bu sorun demirli ve vitaminli preparatlar (ilaç) alınması 
ile tedavi edilebilir. Genelde düzenli olarak ağızdan demir emilimini artırmak 
için beraberinde C vitamininden zengin gıdalar yenilmelidir.

Gebe annelere doğumdan önceki son 2-3 ayda günde 50 mg ferro formunda 
demir içeren preparatların verilmesinden çok olumlu sonuçlar alındığı 
bildirilmektedir.

İyot Yetersizliği (Guatr)
İyot normal bir beslenme için gerekli olduğu bilinen minerallerden biridir. Vü-
cutta iyot miktarı 25-30 mg dır. Bu miktarın yarısı tiroid bezinde toplanmıştır. 
İyot tiroid hormonlarının yapımı için gereklidir. Deniz ürünleri ve balık yağı 
iyottan zengindir. Çocuk sağlığı açısından iyot yetmezliğinin olması durumunda, 
bebekte kretenizm denilen fizik ve mental gelişme geriliği ile karakterize olan 
ve düzeltilmesi mümkün olmayan durumun ortaya çıkmasıdır. Bunu önlemenin 
yolu, iyotun doğal olarak eksik olduğu bölgelerde sofra tuzunun iyotlanarak 
eksikliğin önlenmesi ve özellikle gebelerde iyot eksikliğinin giderilmesidir. 
İyotlu tuz tüketimi mevcut guatrı iyileştirmez.  Ancak lezyonun büyümesine 
engel olur.



BEBEK      BESLENMESİ  

0 – 1 Yaş Grubu Bebeklerin Beslenmesi

Yaşamın ilk birkaç yılı, sağlığın temellerinin atıldığı son derece önemli bir 
dönemdir. Bu kritik dönemde çocukların yaşaması ve sağlıklı büyüme ve 
gelişmelerinde yeterli ve dengeli beslenme belli başlı etmenlerden birisi, belki 
de en önemlisidir. Kişinin temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme; büyüme, 
gelişme ve sağlığın korunmasındaki en önemli faktördür.

0 – 6 aylık bebeklerin, sadece anne sütü ile beslenmesine "doğal beslenme" 
denir. Doğal beslenme ilk 4 – 6 aylık bebekler için en iyi beslenme şeklidir. 6 
aydan büyük bebeklerde (bazen 4. aydan sonra) anne sütü tek başına yeterli 
olmaz. Bu nedenle diyete daha katı besinleri eklemek gerekir. Bu aylarda ek 
besinlere başlanmasının bir diğer nedeni bebeği diğer besinlerin tadına 
alıştırmaktır. Bebeğin kilo alma durumuna göre ek besinlere  4 – 6. aylar 
arasında başlanması sağlanmalıdır. Başlangıçta anne sütünü tamamlayıcı olarak 
verilen bu besinler, 9 – 12. aylarda esas besin olarak bebeğin beslenmesinde yer 
alır.

Bebeğe Ek Besinler Nasıl Verilmelidir?

Teker teker, az miktarlarda (1 – 2 çay kaşığı) başlanmalı, her gün miktarı 
artırılmalı, yeni bir ek besin 1 – 2 gün ara ile eklenmeli, kaşık ve bardak ile 
verilmelidir. İlk başlanacak ek besinler elma veya şeftali suyu ve püresi ile 
yoğurttur. Bunları izleyerek diyete sebzeler, diğer meyve suları, yumurta, etler 
eklenir. Sebze ezmeleri ve çorbaları her gün taze olarak pişirilir. İçine un ve yağ 
da eklenerek zenginleştirilir.

Normal süt veren bir anneden bebek ortalama günde 700 – 800 ml. kadar süt 
emmektedir. Bu miktardaki süt bebeğin ilk 4 – 6 ayına kadar büyüme ve 
gelişmesini sağlayabilir, ancak bu aylardan sonra gerek annenin süt salgısının 
gittikçe azalması, gerekse bebeğin ağırlık kazanarak büyümesi, bebeğe, anne 
sütü yanı sıra tamamlayıcı besinlerin verilmesini gerektirmektedir. Normal anne 
sütü ile beslenen bebeğe verilecek ek besinler şunlardır:

Anne sütünden sonra ilk başlanan ek besinlerden biridir. İlk kez 1 kaşık 



verilerek miktarı zamanla artırılır.

Meyve Suları ve Püreleri

Anne sütü yeterli olduğunda 4 – 6. ayda verilir. C vitamini için en uygun 
yiyecekler turunçgiller ve domatestir. Bunların bulunmadığı yerlerde elma, 
şeftali suları da verilebilir. Meyve önce iyice yıkandıktan sonra suyu sıkılır. 
Günde 1 çay kaşığı ile başlamak suretiyle miktar gittikçe artırılır. Meyveler 
sıkılır sıkılmaz bekletilmeden bebeğe verilmelidir. Yalnız anne sütü ile 
beslenenlere 6. aydan itibaren verilmeye başlanır. Meyve ezmeleri 4. aydan 
itibaren verilir. Anne sütüyle beslenen bebeğe meyve suyu, meyve ezmesi, anne 
sütü ile aynı zamanda verilmez. Meyve suyu, ezme ve püresi anne sütü 
verildikten 2 saat sonra verilir.

Pirinç unu, buğday unu, pirinç, bulgur, ekmek içi, yoğurtla çorba yapılarak 
verilir. Tarhana çorbası da bebek için uygun ek besindir. Tahıllar 4. ayda verilir.

Çorbalar

Yoğurda alışmış bebeğe 1 yemek kaşığı ile başlamak suretiyle tarhana, yayla, 
sebze çorbaları gibi besleyici değeri yüksek olanlardan verilmeye başlanır.

Yoğurt, meyve, tahıllı besinler ve sebze çorbasına alıştırılmış bebeğe, suda katı 
pişmiş yumurta sarısından 1 çay kaşığı verilir ve miktarı zamanla artırılır. 
Yumurta, sebze çorbasına karıştırılarak verilebileceği gibi, ekmek içi ve sütle 
ezilerek de verilebilir. Yumurta beyazı  7 – 8. aylarda verilir.

Et ve Kuru Baklagiller

Yoğurt, sebze, tahıllı besinlere alışmış bebeğin, sebze çorbasının içine biraz 
kıyma konularak ete alıştırılır. Zamanla tavuk ve balıketleri de sebzelerle 
birlikte ezilerek verilebilir. Yine kıyma yerine, sebze çorbasına kırmızı – sarı 
mercimek, pişmiş nohut konularak çocuk bu besinlere alıştırılır. Et, kıyma ya da 
püre olarak 5. aydan itibaren çorbalara eklenerek verilir. Tavuk ve kılçıksız 
balıketi çocuklar için tercih edilir. Karaciğer püre olarak 7 – 8. aylarda 
verilmelidir. Öte yandan bebekler için beyin önerilmemektedir.

• 4 – 6 aylık dönem, ek besinlere alıştırma dönemidir. Her bir besin tek 
tek, az sulu kıvamda verilir. Şeker, şekerli çay ve lokum çocuğa yarardan çok 



zarar verir.
• 6. aydan sonra yukarıdaki yiyeceklerin miktarları biraz daha artırılarak 

çocuğa verilir.
• 7. aydan sonra çocuk, ailenin yediği baharatlı ve çok yağlı olmayan 

yemekten alabilir. Sadece yemeğin suyu değil, kendisi ezilerek verilmelidir. 
Ayrıca yemeklere ilave olarak çocuğun günde 2 su bardağı kadar yoğurt veya 
süt ile 1 yumurta yemesi sağlanmalıdır.

• Bu arada peynir 8. aydan önce önerilmez. Veriliyorsa da kesinlikle 
pastörize olduğundan emin olunmalıdır.

Tamamlayıcı Besinlere Alıştırma

Tamamlayıcı besinlerin çocuğun sindirim sistemine uygun olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. İshal, kusma veya alerjik belirtilere neden olan besinleri 
belirleyebilmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

• Bir günde birden fazla yeni besin verilmemelidir.
• Her yeni denenecek besinin miktarı önceden birkaç tatlı kaşığı olmalıdır.
• Herhangi bir sorun olmadığında besinin miktarı sonraki günlerde 

artırılmalıdır.
• Yeni verilen besin, çocuk aç iken verilmelidir.
• Lezzeti beğenilmeyen, kusma ya da ishal gibi durumlara neden olan 

besinler birkaç gün beklenip tekrar denenmelidir.
• Yemek suyu ve et suyu tek başına tamamlayıcı besin değildir. Bu nedenle 

gerek yemek suyuna gerekse et suyuna ekmek doğrayıp vermek yerine, suyu 
içinde ezilmeli; et suyu da çeşitli çorbaların yapımında kullanılmalıdır.

• Çay, kolalı içecekler, hazır çorbalar bu yaş grubu çocuklara 
verilmemelidir.

• Çocuklara, su kaynatılmadan verilmemelidir!

Özellikle kış günlerinde ve güneş ışınlarından yararlanamayan çocuklarda 1. 
aydan 1 yaşına kadar günde 400 IU vitamin D verilmelidir.

OKUL     ÇOCUĞUNDA     BESLENMENİN     ÖNEMİ  

İlkokul çağı; 6-11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, büyüme ve 
gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde 
oluştuğu bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12 yaşta, erkeklerde ise 
yaklaşık 11-14 yaşında başlar. 

Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için daha fazla 



miktarda protein, mineralleri ve vitaminleri gerektirir. Tüm enerji ve besin 
öğelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için 6-11 yaş grubu çocukların 
tüketmeleri gereken besinlerin iyi kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önem 
taşır.

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuk hastalıklara karşı dirençsiz olur, sık 
hastalanır, hastalığı ağır seyreder ve okula devamsızlık nedeniyle okul başarısı 
düşer. Bu nedenle okul başarısını arttırmak, sınıf tekrarlarını azaltarak, eğitim ve 
öğretimin maliyetini düşürmek ve gelecek nesillerin daha güçlü ve sağlıklı 
olmalarına temel hazırlamak için çocukların beslenmesine önem verilmelidir.

Okul Çocuğunun Beslenmesinin Özellikleri

Çocuklarda beslenme çocuğun yaşına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, fiziksel 
aktivitesine göre düzenlenmelidir. Okul çağı çocuğunun toplum yaşamına ilk 
kez bilinçli olarak girdiği bir dönemdir. Okul öncesi çağda çocuğun beslenme 
alışkanlıklarını aile etkilerken, okul çağında arkadaşlar, reklamlar gibi etkenler, 
okulda beslenme konusunda kontrolsüzlük, özellikle annenin çalıştığı 
durumlarda okuldan eve gelince, kendi kendine yiyecek hazırlama sonucu çocuk 
yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip olabilir. Bu nedenle çocuğun yeterli ve 
dengeli beslenebilmesi için çocuğun, ailenin ve okul yönetimindeki kişilerin ve 
öğretmenlerin beslenme konusunda eğitilmeleri önemlidir. Çocuğun yaşına, 
cinsiyetine göre yeterli ve dengeli beslenmesinin en önemli göstergesi çocuğun 
büyüme ve gelişmesinden anlaşılır. Büyümenin yeterliliği çocuklarda yaşına ve 
cinsiyetine göre olması gereken vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun saptanması 
ile anlaşılır.

Yemek Saatleri

Besinlerden günlük alınan enerji, protein, vitaminler ve minerallerin vücutta 
elverişli olarak kullanılabilmesi için dört besin grubunda yer alan besinlerin 
öğünlere dengeli dağıtılması gerekir.

Okul çocuklarında yapılan araştırmalar çocukların büyük çoğunluğunun kahvaltı 
etmeden okula gittiklerini göstermektedir. Çocuk zamanını; dinlenme, oyun 
oynama ve çalışma faaliyetlerine uygun şekilde ayarlama alışkanlığını 
kazanamadığında, sabahları zamanında kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin 
özellikle annenin kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında çocuk da bu alışkanlığı 
kazanamamaktadır. Yeni bir günün başlangıcında, bütün gece aç kalan vücudun, 
çalışma gücüne alışması için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Uzun süren 
bir açlık sonucu kahvaltı edilmediğinde kişi kendini güçsüz hisseder, başı döner, 
yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetler de özellikle dikkat, çalışma ve 
öğrenme yeteneği azalır. Okulda ve işte başarı düşer. Sağlıklı beslenme için üç 



öğün yemek önemlidir. Büyüme çağında ara öğünlerde de süt, ayran, meyve 
suyu, peynirli ekmek vb. besinlerin tüketilmesi uygundur.

Okul Çocuklarında Beslenme Sorunları ve Alışkanlıkları

Genellikle okulda ve okul dışında tek başına kalan çocukta yanlış beslenme 
alışkanlıkları sıkça görülmektedir. Çocuğun ne miktarda ve hangi tür besinlere 
ihtiyacı olduğunu bilmemesi, düzensiz besin alımı, yanlış besin seçimi, 
besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasında hatalı uygulamalar, 
okullarda verilen ve yenilen besinlerin uygun olmayışı beslenme sorunlarına 
neden olmaktadır. Başlıca sorunlar anemi (kansızlık), şişmanlık veya zayıflık, 
vitamin yetersizlikleri, basit guatr ve diş çürükleridir.

HAMİLELİKTE      BESLENME  

Hamilelik döneminde doğru ve iyi beslenme hem bebek hemde anne için çok 
önemlidir. Gebeliğe uygun beslenme programı ile anne kendinden çok bebeğe 
kilo alır. Buda annenin kilo problemi olmadan rahat bir hamilelik geçirmesini ve 
bebeğin uygun kiloda ve sağlıklı doğmasını sağlar.
Hamilelikte beslenmeye dikkat edilmezse hem anne hem de bebekte anemiye 
rastlanır.  Demir eksikliği bebeklerde büyüme ve gelişmeyi olumsuz 
etkilemektedir.

Hamile bayanların sağlıklı ve sorunsuz bir bebek dünyaya getirmek için yapması 
gereken en önemli şey beslenmeye dikkat etmektir. İyi beslenme için ise 
günlük 2 bin-2 bin 500 kalori alınması gerekir.  Beslenmenin yüzde 60′ını 
karbonhidratlar, yüzde 30′unu proteinler, yüzde 10-15′ini ise yağlar 
oluşturmalıdır.

Eğer hamilelik öncesinde kolestrol veya tansiyon gibi sorunlar yoksa gebelik 
döneminde çok fazla sorunla karşılaşılmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken 
özellikle sebze ve meyveleri sera yerine doğal ve mevsiminde besinleri 
tüketmek, normal ekmek yerine tam buğdaydan yapılmış ekmekleri tercih 



etmektir.

Hamilelikte Saç dökülmesi ve dişlerde sorun 

Hamilelik döneminde sıvı tüketimini artırmak, özellikle de kalsiyum açısından 
zengin olan süt ürünleri, yoğurt, peynir, dondurma ve sütten yapılan tatlıları, 
portakal suyu ve rokayı bol bol almak gerekiyor. Anne iyi beslenmezse hem 
bebekte hem kendisinde demir eksikliği görülüyor. Bu, annede dişlerin ve 
saçların dökülmesi şeklinde kendini gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre,  demir  yetersizliğinden kaynaklanan 
anemi günümüzde en sık görülen halk sağlığı sorunlarından. Gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayan 3.5 milyar kişide demir yetersizliğine bağlı anemi görülüyor. 
Tüm yaş grupları için yaşamsal önem taşıyan demir eksikliği anemisi, özellikle 
doğurganlık çağındaki kadınlarda ölümlere neden oluyor, çalışma kapasitesini 
sınırlıyor ve bebek ölümlerine neden oluyor. Anemi, bebek ve çocuklarda 
büyümeyi etkilediği gibi, enfeksiyonlara karşı direnci de azaltıyor. Bebeklik ve 
küçük çocukluk döneminde demir eksikliği anemisi, zekâ düzeyini yaklaşık 9 
puan geriletebiliyor. Demir eksikliği olan 2 yaşından küçük çocuklarda uyum ve 
denge sorunları baş gösteriyor. Daha içekapanık olan bu çocuklar, çevreyle 
etkileşime geçemiyor ve zihinsel yetenekleri köreliyor.

Demir eksikliğiyle ilgili yapılan araştırmalar bu konudaki ihmali gözler önüne 
seriyor. 0-5 yaş grubunun yüzde 50′sinde, okul çağı çocuklarının yüzde 30′unda, 
emzikli kadınların yüzde 50′sinde anemi görülüyor.

İstanbul’daki bir çalışmada, en yüksek anemi görülme sıklığı, yüzde 75.1 ile 0-
24 ay arası çocuklarda saptandı. Diğer yaş gruplarındaki anemi sıklığı ise yüzde 
30′lar civarında. Bu nedenle uzmanlar hamilelikte kalsiyum alımına dikkat 
edilmesi gerektiğini belirtiyor.



Hamilelikte ne kadar yemeli: 

**Yetişkin bir insan et ve kuru baklagiller grubundan günde iki porsiyon (yani 1 
yumurta, 200 gram et veya etli sebze yemeği) tüketmeli. Gebe kadınlar ise buna 
ek olarak 1 yumurta veya haftada 1 porsiyon karaciğer, emziren kadınlar da bu 
besin gruplarının herhangi birinden yarım porsiyon daha tüketmeli.

**Yetişkinler günde 3-4 porsiyon taze sebze ve meyve tüketmeliyken, hamileler 
buna ek olarak günde bir, emzirenler ise iki porsiyon daha taze sebze ve meyve 
tüketmeli.

**Yetişkinlere günde en az 1 porsiyon süt ve süt ürünü öneriliyor. Bu miktar 1 
su bardağı süt veya yoğurda denk düşüyor. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde 
bu gruptan iki porsiyon alınmalı.

**Tahıllar ve ekmek grubu için yetişkinlere önerilen miktar günde 3 ila 6 dilim. 
Hamilelikte bu grubun alımını artırmaya gerek yok ancak emzirme döneminde 
ekmek bir dilim, tahıl grubu ise bir porsiyon artırılmalı.

BESLENMENİN     SAĞLIK     VE     İŞ     VERİMİNE     ETKİLERİ  

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Sağlıklı 
ve üretken olmanın simgesi, bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yünden iyi gelişmiş 
bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir.

İnsan vücudu, organizmanın işlerliğinin devamını ve gelişmesini sağlarken, 
birçok etmenlerin etkisinde kalmaktadır. Beslenme, kalıtım ve çevre koşulları 
gibi etmenlerin içinde beslenmenin ilk sırayı aldığı bilinmekedir.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, beslenmenin organizmanın yaşamındaki rolü 
yanında, büyüme, gelişme, fizyolojik görevlerin sürdürülmesi ve yaşam süresi 



üzerindeki etkileri konusunda da veriler ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmalar, 
sağlıklı ve düzgün çalışan bir vücut yapısının beslenmeye bağlı olduğunu açık 
ve seçik olarak göstermekedir.

Gözlemlerimize göre, yetersiz beslenen toplumlarda bebek ölüm hızı, yeterli 
beslenenlere göre on kat daha yüksektir. Ayrıca çocukların büyüme ve 
gelişmeleri belirgin olarak gerilik göstermektedir.

Yetersiz beslenme yalnız fiziksel büyümeyi değil, zeka gelişimini de 
etkilemekedir. Bu konuda yapılan yayınlarda, hızlı büyüme döneminde yetersiz 
ve dengesiz beslenen çocuklar arasında, normal ve dengeli beslenenlere göre 
zeka geriliği oranının yüksek olduğu bildirilmiştir.

Beslenme biliminin oraya koyduğu bulgulardan yararlanılarak raşitizim, 
pellegra, skorbit, iyot eksikliğine bağlı kretinizm gibi hastalıklar hemen hemen 
ortadan kaldırılmıştır. İsviçre’de kretinizm dağda yaşayan halkın normal bir 
bulgusu veya İngiltere’de raşitizmin asiller arasında normal bir yapı olduğunun 
kabul edilmekte iken, bu durumların hastalık olduğunun saptanması, beslenme 
biliminin insanlara kazandırdığı somut gelişmelerdendir. Bunun yanında, 
gelişmiş ülkelerde yetişkinlerde ölüm nedenlerinin başına geçen kalp, damar ve 
benzeri hastalıklarda yanlış ve dengesiz beslenmenin birinci risk etmeni olduğu 
bugün kabul edilmektedir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, vücut direncini azaltarak infeksiyonlara zemin 
hazırlamakta ve hastalığın ağır seyretmesine ve öldürücü komplikasyonların 
gelişmesine neden olmaktadır. Demir eksikliğine bağlı kansızlıkta, raşitizmde ve 
malnütrisyonda başlıca ölüm nedenleri infeksiyon ajanlarının yol açtığı 
hastalıklardır.

Bunun yanında, özellikle kentlerde yaşıyanlar arasında şişmanlık önemli bir 
sağlık sorunu şeklinde görülmektedir. Genelde aşırı besin alımı ve fiziksel 
hareketin azlığı, şişmanlığa yol açmaktadır. Şişmanlık, diyabet, hipertansiyon ve 
arteriosklerotik (damar sertliği) hastalıkların oluşumunda beslenme önemli bir 
risk etmenidir. Ayrıca, aşırı tuz tüketimi hipertansiyona, aşırı şeker alımı diş 
çürüklüğüne, aşırı alkol alımının  karaciğer sirozuna neden olan en önemli 
etmenler olduğu kabul edilmektedir.

Beslenme, işçinin üretim hızını etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. 
Üretim için gerekli enerji sağlanamadığı zaman, işçi çalışmalarını kısıtlamakta 
ve daha az üretim yapmaktadır. Ayrıca, yetersiz ve dengesiz beslenme ile vücut 
direnci azalacağı için, işçi sık sık hastalanmakta ve bunun sonucu olarak iş gücü 
kaybı olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara ek olarak dikkatin azalmasına bağlı 



olarak iş kazalarının artması beklenmelidir.

Eğitim ve öğretim ancak sağlıklı kişilerde yeterince yapılabilir.

TOPLUMDA      BESLENME      SORUNLARININ      BAŞLICA   
NEDENLERİ

Beslenme bozukluğunu oluşturan bir çok etmen bulunmaktadır. Bunların en 
önemlilerini şöyle sıralayabiliriz;

*Besin Üretimi, Dağıtımı ve Teknolojisindeki Yetersizlik ve Düzensizlikler: 
Besini gerektiğinden fazla kaynatarak C vitamini gibi birçok maddelerin 
tamamen kaybına neden olunabilir. Ayrıca ıspanakta demir oranı yüksektir, 
ancak vücudumuza alınan, faydalanabildiğimiz demir oranı düşüktür. Bu açıdan 
gıda teknolojisi iyi bilinmelidir.

*Satın Alma Gücünün Yetersizliği: Gelir düzeyi kısıtlı olan bir ailenin, en az 
masrafla dengeli beslenme yollarına başvurmaya çok özen göstermesi gerekir. 
Bunun için besinler konusunda bilgi düzeyinin yüksek olması şarttır. Örneğin; et 
pahalı bir gıda iken, aynı amaç yumurta ile sağlanabilir. Mercimek gibi 
tahıllarda protein oranı yüksektir. Bu yemeklere çok az katılacak hayvansal 
protein (kıyma gibi) sorunun çözümünde yararlı olmaktadır. Az bile olsa birçok 
gıdanın birlikte alınmasının yararları yüksektir.

*Sosyo-ekonomik ve Kültürel Etmenler: Ekonomik yapı, aile, çeşitli örf ve 
gelenekler, çevre, dini inanışlar, eğitim, gibi kültürel etmenler gıdanın 
temininden alımına kadar çeşitli kademelerde beslenmemize etki etmektedirler. 
İyi çiğneme veya hızlı, az çiğneyerek yutma bile beslenmemiz üzerinde birer 
etmendir. Gerçek olmayan inanışlar yüzünden küçük çocuklara yumurta, yoğurt 
gibi besinler verilmeyip, şekerli besinler (lokum gibi) verildiği gözlenmektedir. 
Çocuk ishal olur korkusu ile yazın süt verilmemesinin nedeni sütün saklanma 
zorluğundandır. Ancak, yoğurt  budurumlarda rahatlıkla verilebilir. Ayrıca anne 
sütü ile birlikte ek gıda alan bir çocuğa yoğurt rahatlıkla verilebilir, çünkü 
yoğurdun çocuğun midesini bozduğu endişesi yersizdir.

*Aile Yapısı: Yukarıda belirtilmesine karşın, ailenin birey sayısı, bir sofrayı 



paylaşan kişilerin adedi ayrıca vurgulanması gereken bir olgudur.

*Kirlilik: Çevremizdeki kirlilik giderek artan oranda önemlilik kazanmaktadır. 
Ayrıca, gıdalardaki katkı maddeleri önemli bir sorun olarak karşımızdadır. 
Besinlerin uygunsuz koşullarda hazırlanması, saklanması ve işlenmesi, gıdadan 
yararlanma oranını azalttığı gibi, zararlı öğelerin vücudumuza girmesine neden 
olmaktadır. Mikroplar, parazitler, zehirler gibi birçok maddenin alınmasına ve 
sağlığımızın bozulmasına bile neden olurlar.

•


