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(TÜM DERS NOTLARINDA ORTAK OLAN KISIM) 



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

• GELENEKSEL VE YÖRESEL EL 
SANATLARI

• AĞAÇ OYMACILIĞI
• KİRKİTLİ EL DOKUMALARI
• DOĞAL BOYACILIK



DERS -1
GELENEKSEL VE YÖRESEL EL SANATLARIMIZ

TANIMI   
    

Türk el sanatları kavramı geniş manada el sanatları 

uğraşılarını kapsamakla beraber, genel tanımı şöyledir: ”El yapımı 

ürünler sanatkarlar tarafından elle, el aletleri kullanılmak suretiyle 

veya el ile yapılan katkının, nihai ürünün en önemli bileşeni olması 

kaydıyla, mekanik araçlar yardımı ile üretilen; geneneksel veya 

gelenekselden uyarlanmış çağdaş tasarımlarımların kullanıldığı 

estetik, işlevsel, dekoratif, sanatsal veya kültürel özellikler taşıyan 

ürünlerdir.”

   Bakanlığımız el sanatları çalışmaları içerisinde, kırsal kesim 

insanlarının uğraşısı olan el sanatları akla gelmektedir. Bakanlığımız 

geniş teşkilatı ile köylere kadar uzanan hizmet ağı bütünlüğü içinde 

geleneksel el sanatlarımızı araştırarak, yöre halkına gelir getirici hale 

dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Asıl işi çiftçilik olan ve hayatını 

çiftçilikle kazanan, köyde oturan nüfusun, boş zamanını 

değerlendirmek, elde ettiği ürünlerle hem yaşam düzeyini 

yükseltmek, hem de fazlasını satarak ek bir gelir elde etmek 

amacıyla uğraştıkları yardımcı zanaatlara  “köy el sanatları” denir. Bu 

bağlamda Bakanlığımız el sanatları çalışmaları, köy el sanatları 

çalışmaları içinde yer almaktadır. İstihdamı artırmak, ana gelir veya 

ek gelir temin ederek, gizli işsizliği önlemek ve kuşaklar arası kültür 

aktarımını da gerçekleştirmek asıl amaçtır. Kaybolmuş veya 

kaybolmaya yüz tutmuş olan Türk kültürünü yansıtan el 

sanatlarımızın araştırılarak, geliştirilmesini, yayılmasını, tanıtılmasını 
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sağlayıcı ve  el sanatları mamüllerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı 

tedbirleri almak Bakanlığımız görevleri arasındadır.

          Son yıllarda köylerden şehirlere olan yoğun göç dolayısıyla 

şehirlerde oluşan gecekondu ve varoşlarda yaşayanlar kendilerine 

has yaşam biçimlerini her yönüyle kentlere taşımışlardır. Bu sebeple, 

köy el sanatlarımızın bir çoğu artık şehirlerde de yapılmaktadır. 

Belediyeler, il özel idareleri, çeşitli bakanlıklar, sivil toplum örğütleri 

tarafından eğitimi ve pazarlanması yapılarak ailelere ek gelir 

sağlamak suretiyle önemli hizmetler yapılmakta, insanlarımızı beşeri 

konularda da eğiterek sosyal ve kültürel seviyenin yükselmesine 

yardımcı olunmaktadır.

             Köy el sanatları, kullanılan hammaddeye göre yedi ana 

gruba ayrılmıştır.

          1-Hammadde olarak lif işleyen el sanatları,

          2-Hammadde olarak ağaç işleyen el sanatları,    

          3-Hammadde olarak taş işleyen el sanatları,     

          4-Hammadde olarak toprak işleyen el sanatları,     

          5-Hammadde olarak maden işleyen el sanatları,    

          6-Hammadde olarak deri işleyen el sanatları,    

          7-Hammadde olarak ince dallar, saplar ve ağaç çeşitleri 
işleyen el sanatları.

          

HAMMADDESİ LİF OLAN EL SANATLARI

        Kirkitli dokumalar; halı, kilim, yaygı, cicim; mekikli dokumalar; 

geleneksel bez, kumaş dokumalar, çuvallar ve kuşaklar; örgü işleri; 

kazak, fanila, kese, keçecilik, kolon dokuma, oya, dantel, kaneviçe 
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işleme, yazmacılık gibi birçok alanda hayvansal ve bitkisel lifler 

kullanılır.

Resim 1. Kirkitli dokuma.

   

HAMMADDESİ AĞAÇ OLAN EL SANATLARI

        El sanatları ile ilgili yardımcı araçlar olan çıkrıklar, tezgahlar, 

makaralar, kalıplar; tarım araçları; masa, sehpa, sedir, koltuk, 

şifoniyer, dolap, ayna, gümüşlük gibi dekoratif amaçlı kullanılan 

eşyalar; iç mimaride, mihrap, mimber, kapı kanatları; mutfak araçları, 

tekne, kaşık, oklava, bıçak ve müzik araçları gibi daha 

sayamadığımız bir çok alanda ağaç kullanılmaktadır.
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Resim 2. Ahşap ev eşyaları.

HAMMADDESİ TAŞ OLAN EL SANATLARI

Bunlar, iç ve dış mimaride, restorasyonda, tarımda, evlerde 

kullanılan eşya ve aksesuarlar, mermer, kıymetli ve yarı kıymetli 

taşlardan yapılan süs eşyaları gibi sınıflandırılabilir.

Resim 3. Dekoratif amaçlı mermer eşyalar.
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HAMMADDESİ TOPRAK OLAN EL SANATLARI

Bunlar, kerpiç yapımı, çanak, çömlek, çiniler şeklinde 

özetlenebilir.

Resim 4. Topraktan yapılmış ev eşyaları.

HAMMADDESİ MADEN OLAN EL SANATLARI

Kapı, pencereler ve kulpları, marangoz araçları, çeşitli ev 

eşyaları, tarım ve savaş araçları, altın ve gümüşten yapılan süs ve 

dekoratif eşyalar, müzik aletleri gibi günlük kullanılan ve dekoratif 

eşya yapımının yanında, sayamadığımız bir çok alanda da el 

sanatları ürünlerinde maden kullanılır. Ayrıca, camdan yapılan el 

sanatlarımız da  bu sınıfa dahil edilebilir.

5



  
Resim 5. Gümüş  süs eşyaları.

 HAMMADDESİ DERİ OLAN EL SANATLARI

        Hayvancılık koşum takımları, müzik araçları, giyim eşyaları, 

günlük kullanım eşyaları, çiftçilik, tarım araçları, süs eşyaları, mobilya 

ve aksesurlar gibi pek çok alt gruba ayırabiliriz.

HAMMADDE OLARAK İNCE DALLAR, SAPLAR VE AĞAÇ 
ÇEŞİTLERİ İŞLEYEN EL SANATLARI

Sepetler, mobilya ve aksesuar şeklinde günlük kullanılan 

eşyalar, hasır, çanta, sehpa, koltuk gibi sıralanabilir.
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Resim 6. Sepet ve şişe kılıfı.

Türk el sanatları geleneksel yapıda, yöresel çeşitlilikler 

gösterir. Hayvancılığın gelişmiş olduğu yörelerde halı-kilim ve 

battaniye ile yöresel kumaş dokumacılığı yaygın olarak  görülür. Taş 

ve ağaç olarak zengin olan yerlerde ağaç ve taş işlemeciliği gibi 

çeşitlilikler, gerek hammade, gerek istihdam ve ekonomik canlılığı 

artırmak ve ortaya çıkan talebi karşılamak, gerekse ihtiyaçtan doğan 

sebeplerle yaygınlaşır. Örneğin Kastamonu yöresinde geleneksel  el 

dokuması kumaş ve ahşap oymacılığı, Eşkişehir’de lületaşı işleme 

gibi uğraşlar, hem hammadde bulunmasına bağlı olarak hemde 

geleneksel olarak sürdürülmektedir. Siirt Battaniyesi de buna bir 

örnek teşkil etmektedir. Bu konuda daha bir çok örnek vermek de 

mümkündür. Hatta dokunan halılar, kilimler ve battaniyeler yörelerine 

göre şekillendirilmiş, kalitelendirilmiş ve isimlendirilmişlerdir.
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ÖNEMİ  

Sanat; tarihler boyu insanoğlunun ruh zenginliklerini, 

hicranlarını, isyanlarını, neşelerini, çoşkularını, hayallerini, 

hüzünlerini ve hasretlerini dile getirmekte aracı olmuştur. Şiir olur, 

destan olur dilden dile gönülden gönüle akarak yaşar. Halı olur, kilim 

olur üzerinde gelinler, kızlar oynar, oyalı bir mendil olur, sevgiliye 

sallanan...

            Milletlerin ve onların meydana getirdikleri medeniyetlerin 

gücünün sadece kazandıkları savaş ve fethetlikleri coğrafya ile 

ölçülmeyeceği o medeniyetlerden kalan sanat eserleriyle de 

değerlendirmek gerektiği bilinen bir gerçektir.

           Vatanımız insanoğlunun  en eski yerleşim alanlarındandır. 

Üzerinde, medeniyetler doğmuş ve yok olmuş, çok çeşitli milletleri ve 

uygarlıkları bağrına basmıştır. Bundan dolayı ülkemizde el sanatları 

motif, desen açısından çok zengindir. Ülkemiz hammadde açısından 

da çok zengin durumdadır. El emeği, alınteri,göz nuru ile üretilen el 

sanatlarını yaşatıp, ekonomiye kazandırmak, talebi artırıcı çalışmalar 

yapmak, ayrıca var olan güzellikleri Dünya’ya gösterip hem kültürel 

hem de ekonomik manada hak ettiğimiz seviyeye gelmek için, el 

sanatlarına gerekli alakayı cidiyetle göstermemiz gerekmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde köyden şehire hızlı göç yaşanmaktadır. İnsanlar 

doğdukları yerde istihdam edilip yaşatılırsa göç önlenir, bununla 

beraber çarpık şehirleşme gibi pek çok meselenin çözümü de 

kolaylaşacaktır.
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Resim 7.  Orada bir köy var uzakta..

Bakanlığımız bu gerçeklerden yola çıkarak kırsal alanda 

işsizliği önlemek, boş zamanları ve atıl istihdam gücünü 

değerlendirerek çiftçilerimizin ekonomik yönden kalkınmasına 

yardımcı olmak ve istihdam yaratmak için el sanatları çalışmalarını 

Gezici Köy Kursları ve El Sanatları Eğitim Merkezleri ile 

yürütmektedir.

Son yıllarda, bütün El Sanatları Eğitim Merkezlerinin yöre 

potansiyeline ve ihtiyacına göre eğitim konularının çeşitlendirilmesine 

hız verilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde Bakanlığımız, maddi 

imkanı yok denecek kadar kısıtlı -şairin “Orada bir köy var uzakta” 

dediği- uzaklardaki köylerde yaşayan kız ve erkek gençlerimizi el 

sanatları konularında eğitmenin yanında, en başta sevgiyi, beşeri 

ilişkileri, üretmenin insanda oluşturacağı özgüveni, dengeli 

beslenmeyi, hijyeni, beraber yaşayarak paylaşmayı kısacası en 

önemli şeyleri öğretip, örnek bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.

          El sanatları, insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarının 

karşılanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Doğal afetlerden 

gelecek zararları kısmen önler ve ekolojik dengeyi sağlar. Özel bir 

mekana ve fazla paraya ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabilir. Tarım 
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kesiminde çalışanlar kışın boş zamanlarında el sanatları ile meşgul 

olup, tarımsal hammaddeyi üretimde değerlendirebilirler. Ayrıca, milli 

ve manevi değerlerimizi, zevklerimizi yansıtan motif ve desenlerin örf 

ve adetlerin geliştirilmesi, öğretilmesi kaybolmasının önüne 

geçilmesi, yaşatılması sağlanır.

            El emeği, göz nuru, sabır ve alın teri karışmış muhteşem 

mazimizden gelen ve hayal ettiğimiz daha muhteşem bir istikbale 

aktarılması mecburi olan el sanatlarının yaşatılması ve geliştirilmesi 

için herkes ve her kurum vicdani sorumluluk hissetmelidir.
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DERS-12 

AĞAÇ OYMACILIĞI

Türk mimarlık ve sanat tarihinde önemli ahşap işçiliğe sahip 

eserler, özellikle Selçuklu ve Osmanlılar döneminden günümüze 

kalmıştır. Kullanılan belli başlı motifler, Rumi, çiçek, geometrik 

şekiller ve yazılardır.  

AHŞAP MALZEME

Ahşap malzeme, insanların kullandığı çeşitli yapı malzemeleri 

içersinde belki de en eski olanıdır. Çağımızın getirdiği teknik 

yeniliklere ve çok sayıdaki yeni malzeme ile rekabetine rağmen sahip 

olduğu üstün özellikleri nedeniyle günümüzde de, önemini 

korumaktadır. Yenilenebilir, organik bir hammadde olması, anatomik 

yapısı, fiziksel, mekanik özellikleri ile kimyasal bileşimi, çok farklı 

ürünler halinde kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerek masif, 

halde gerekse, kompozit ürünlere dönüştürülerek 

değerlendirilebilmektedir.

AHŞAP OYMACILIĞINDA  KULLANILAN MALZEMELER 

Oyma aletleri, genelde 12’lik takım halinde bulunur. Resim 1’ 

de görüldüğü gibi, 12 adet oyma aleti bulunmaktadır. 

Daha önce bahsettiğimiz üzere, ahşap işçiliği, konuları 

tümüyle birbirine bağlı olan bir sanat işçiliğidir. Oyma konusuyla 

doğrudan birbirine bağlı olan kündekari işinde, sekizgen,  baklava ve 

yıldız biçiminde, içleri çeşitli çiçek ve dal motiflerle bezenmiş ahşap 

149



parçalarla, bunları birbirine bağlayan kinişli ahşap kirişler, iç içe 

geçerek bağlanmıştır. Bu parçaları birbirine tutturmak için, çivi veya 

tutkal kullanılmıştır.

Resim 1. Oyma Bıçakları

1. Tırnak bıçağı (V ağızlı alet)
2. Küçük oluklu ıskarpela
3. Küçük ağızlı yan bıçak
4. Büyük ağızlı yan bıçak
5. Geniş ağızlı bıçak
6. 8’lik oluklu ıskarpela
7. Geniş ağızlı bıçak
8. 10 oluklu ıskarpela
9. 14’lük oluklu ıskarpela
10.Eğri oluklu ıskarpela
11.Küçük oluklu ıskarpela
12.Temizleme aleti

AĞACIN KURUTULMASI

Kurutma, ahşap malzeme içinde bulunan ve kullanış amacı 

için uygun olmayan fazla suyun atılması işlemidir. Taze ağaçtan elde 

edilen kereste, fazla nemlidir. Kurutulmadan kullanılan keresteden 
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yapılan eşyalar, çekme, çatlama, çarpılma ile bozulur ve çabuk 

çürürler. Yaş kerestenin işlenmesi de güçtür. Ayrıca, cila boya gibi 

işlemler de başarısız olur.

Kurutma işlemi, ağaç içindeki suyun buharlaştırılmasıdır. 

Ancak buharlaştırmanın kontrollü yapılması gerekir. Hızlı 

buharlaştırmada, dış kısmın çabuk kuruması, iç kısmın yavaş 

kuruması nedeniyle, çatlama olur. 

TABİİ KURUTMA

Tabii kurutma denince, tabii hava şartları altında kerestenin 

istiflenerek kurutmaya bırakılması anlaşılır. İstifler, yerden 30 cm 

kadar yüksekte olmalıdır. 

SUNİ KURUTMA

Suni kurutmanın esası, kereste etrafındaki havayı, dolayısıyla 

keresteyi ısıtarak, buharlaşmayı kolaylaştıran işlemlerle, ağaç 

bünyesindeki suyu dışarı çekmektir. 

KURUTMANIN TEKNİK VE EKONOMİK FAYDALARI

Kurutmadan amaç, ahşap malzemeyi tahrip eden ve renk 

değişikliği yapan mantarlara karşı dayanıklılığı artırmaktır. Mantarlar 

ve böceklerin bir ahşap malzemeye zarar verebilmesi için rutubet, 

sıcaklık ve havaya ihtiyaçları vardır.
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Kurutma ile ahşap malzemenin çalışması azalacağından, 

çatlama, çarpılma ve dönme gibi kusurların oranı düşer. Ahşap 

malzemenin direnci, sertliği, çivi tutma ve boya tutma kabiliyeti artar.

AHŞAP OYMA (İŞLEME)

Anadolu  Türk sanatında görülen geometrik kompozisyonların 

büyük bir kısmı, mimariye bağlı ahşap malzemeden oluşturulmuştur. 

Binaların sütun, kiriş, minber, kapı ve pencere kaputları gibi 

elemanları üzerinde, kullanılan farklı tekniklere göre çeşitlenen bir 

ahşap sanatı oluşmuştur. Ahşap sanatında kullanılan hammadde, 

daha çok meşe, abanoz, ceviz, şimşir, ıhlamur, elma, armut, sedir ve 

dut gibi ağaçlardır. 

Ağaç malzemeyle yapılan eserlerde, oyma teknikleriyle 

geometrik biçimler arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Genel olarak, 

tekniklerin hepsi, oyma çatma boyama veya bu tekniklerin karışımına 

dayanmaktadır. Rastladığımız en eski teknik, düz bir tahta levhanın, 

keskin uçlu oyma kalemleriyle az ve çok derinlikte oyulmasıdır. 

Ahşap oymacılığında oyma derinliği 1 cm’yi geçmez. Kündekari 

tekniğinin geometrik kompozisyonlarla doğrudan ilgisi vardır. Bu 

teknikle, geometrik bölmeler, çıtaların yardımı ile çivi veya benzeri 

yabancı eleman kullanılmadan, birbirine tutturulan ahşap parçalardan 

oluşur
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Resim 2. Ağaç oyma işlemi

Osmanlı ahşap işçiliğinde, Selçukluların kullandığı oyma, 

çatma ve diğer teknikleri kullanıldığı gibi, sedef, fildişi, kemik ve hatta 

altın, gümüş gibi malzemelerin katılmasıyla göz alıcı zengin eserler 

meydana getirilmiştir.

KÜNDEKARİ SANATI VE KÜNDEKARİ YAPIMI TEKNİĞİ

Daha önce görüldüğü gibi ahşap işçiliği tümüyle birbirine bağlı 

olan bir sanat işçiliğidir. Oyma konusuyla doğrudan birbirine bağlı 

olan kündekâri sanatında, sekizgen, baklava ve yıldız biçiminde, 

içleri çeşitli çiçek ve dal motifleriyle bezenmiş ahşap parçalarla, 

bunları birbirine bağlayan kinişli ahşap kirişler, iç içe geçerek 

bağlanmıştır. Bu parçaları birbirine tutturmak için, çivi veya tutkal 

kullanılmamıştır. Kündekâri tekniği, daha çok ustalık ve beceri 
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isteyen bir tekniktir. Bu teknikteki küçük parçaların birbirine tam 

uyması, kinişlerin düzeni ile parçaların kaynaşmasıdır.

Uzun zaman dayanması ve rutubetten çarpılmaması istenen 

mühim kapılar, dolap ve pencere kapakları, kürsü ve minberler bu 

teknikle yapılmaktadır.

Kündekâri tezyinat tablası, kafesi oluşturan sistemler 

geometrik bloklardan ve bunu kilitleyen dış çerçeve sisteminden 

oluşur. Bu kafesi oluşturan sistem ve geometrik bloklar üzerinde 

oyma sedef, flota, kemik, fildişi, gümüş gibi malzemelerle kakma 

tekniği uygulanarak zenginleştirilebilir. 

Resim 3. Kündekâri sehpa Resim 

4 Kesme-oyma paravan
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AHŞAP KORUYUCU YÜZEY KAPLAMALARI

Ahşap malzeme yüzeyinin dış etkilerden bir dereceye kadar 

korunması ve güzel bir yüzey görünümü elde edilmesi amacıyla, 

sürüldükleri yüzeyde bir katman oluşturan koruyucu örtü gereçleri 

kullanılmaktadır. Koruyucu yüzey kaplama gereçleri, ahşap 

üzerine sürüldüğünde, ahşabı nemden, havanın bozucu etkilerinden, 

kimyasal etkilerden, çarpma, sürtünme ve aşınma gibi fiziksel 

etkilerden, mikroorganizmalardan ve böceklerden korur ve ahşap 

malzemenin renk ve desenini belirgin hale getirerek güzelleştirir. 

Koruyucu yüzey örtü gereçleri olarak, kuruyan yağlar, mumlar, 

gomalak cilası, vernikler ve örtücü boyalar  kullanılır.

YAĞLI ÖRTÜ GEREÇLERİ

Sürüldüğü yüzeyde katman oluşturan ve ahşap malzemeyi 

koruma özelliği gösteren yağlar, kuruyan yağlardır. Çok eskiden beri, 

bu amaçla beziryağı kullanıldığı bilinmektedir. Beziryağı keten 

tohumlarından elde edilen bir yağdır.

GOMALAK CİLASI

Gomalak, doğal bir reçinedir. Bitkisel ve hayvansal bir üründür. 

Vatanı Hindistan olan ve yaprak bitine benzeyen bir böceğin 

çıkardığı salgıdan elde edilmektedir.

Gomalak cilası, ahşap malzeme yüzeyinde, diğer örtü 

gereçlerinden daha rahat uyum sağlayan bir film katranı oluşturur. 

Ahşabın çalışmasına ve şekil değiştirmesine uyar, çatlamaz ve 

yüzeyden ayrılmaz.
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VERNİKLER

Vernikler, saydam katman elde etmede kullanılan sıvı 

gereçleridir. Verniklemede amaç, malzemeyi dış etkilerden korumak 

ve güzelleştirmektir. Verniklerin içersine gomalak cilası da girer. 

Bütün örtü gereçlerinin ortak özelliği, yüzeye sıvı halde sürülmesi ve 

bir kısmı buharlaştıktan sonra, geride saydam bir katman 

bırakmasıdır.

LAKE BOYAMA (ÖRTÜCÜ RENKLİ BOYALAR)

Ahşabın renkli ve örtücü bir gereçle örtülmesidir. Doğal yapısı 

görünmeyen ahşap, dış etkilere karşı korunmuş olur.

 

 Resim-5 : Gomalaklı  eskitme  oyma sedir
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Resim 6. Eskitme, antik, oyma sandıklar ve mücevher kutuları
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DERS   5 
KİRKİTLİ EL DOKUMALARI

HALI

Dünya Tekstil tarihinde, yaklaşık 3000 yıldır temel yapısı 

değişmeden bugüne kadar önemini yitirmeyen, tek ürün el dokusu 

halıdır.

Halı değerli bir sanat eseri olarak sarayları, mabetleri ve 

şatoları süslemiş, ressamların tablolarına konu olmuştur.

Dünyada bilenen en eski düğümlü halı Altay bölgesindeki 

Pazırık bölgesinde bir kurganda (Mezar) bulunmuştur. Bu bölge 

tarihin bilinen en eski devirlerinden bu güne kadar Türkler tarafından 

kullanılan yerleşim yerleridir. “Türk ilmiğiyle”  dokunmuş olan halının 

M.Ö. 400 500 yılına ait olduğu belirtilmektedir. Pazırık Halısı’ndaki  

birbirleriyle mücadele eden hayvan figürleri, Büyük Selçuklu ve 

bilhassa Anadolu Selçuklu Sanatında, taş, alçı, seramik, ve çini 

örneklerinde gördüğümüz figürlerle benzerdir. Halı üzerindeki pars 

damgası ile at, eyer ve pantolonlu süvari resimleri günümüze kadar 

bozulmadan kalabilmişlerdir. Pazırık halısı, mezarın içerisine dolan 

suların donarak buz haline gelmesi sonucu, bulunduğu tarihe kadar 

bozulmadan gelmiş olan Türk halısıdır. 

İlk halı örneklerinin bulunduğu yerler ile bütün halı 

merkezlerinin Türklerin yaşadığı ve yerleştiği yerlerde olması, ayrıca 

çeşitli dillerde aldığı isimlerin Türkçe ismine yakın olması gibi bazı 

işaretler ilk halının Türkler tarafından dokunduğunu ve Türk 

boylarıyla yayıldığını göstermektedir.
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Resim 1. Pazırık halısı (M.Ö.400 500 yıllarına ait ilk Türk halısı)

YURDUMUZDA DOKUNAN BÖLGESEL HALILAR

BERGAMA HALILARI

Bergama halıları, Batı Anadolu’da bulunan tarihi Bergama 

yöresinde dokunmaktadır. Bu halıda en belirgin özellik geometrik 

desenlerin belirgin olmasıdır. Kenarlarını çogunlukla düz ve dar 
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bordürler gösterir veya kilim dokuması şeklinde yapılmıştır. Bu 

özelliği nedeniyle, Bergama halıları Türkmen halılarını andırır.

Resim 2. Bergama halısı

GÖRDES HALILARI

17. yüzyıldan itibaren, Anadolu’da seccadeler geniş ölçüde 

yaygınlaşarak, halıların en önemli grubunu oluşturmuşlardır. Gördes 

seccadelerinde mihrabın ortasında asılı bir kandil motifi de görülür. 

Gördes halıları daha çok seccade türünde dokunur.
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Resim 3. Gördes halısı

KULU HALILARI

Büyük çoğunluğu seccade olarak dokunur. Geniş bordürleri ve 

sade renkleri yönünden Gördes seccadelerine benzer.

MİLAS HALILARI

İsmini Milas yöresinden almıştır. En belirgin özelliği, mihrabın 

üst tarafında yıldız veya baklava denilen motiflerin görülmesidir.
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Resim 4. Milas halısı

YAĞCI BEDİR HALILARI

Ayvacık, Bergama, Sındırgı ve Dikili yöresinde yaşayan 

Türkmenler tarafından dokunmaktadır. En belirgin özellikleri, çözgü 

ve atkılarının yün olmasıdır. Yağcı bedir halıları Gördes düğümü ile 

dokunmaktadır. Yörükler tarafından dokunur. 
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Resim 5. Yağcı bedir  halısı

NİĞDE AKSARAY VE TAŞPINAR HALILARI

Niğde yöresinde halıcılık çok eskilere dayanır. Bu yörede çok 

çeşitli halılar dokunmaktadır. Niğde halıları, Kafkas halıları ile 

benzerlik gösterir. Taşpınar halılarında, zeminin tam ortasında büyük 

bir madalyon bulunur. Üçgen mihraplı seccadeler de görülür.

Resim 6. Taşpınar halısı
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YAHYALI HALILARI

Kayseri  Yahyalı halıları çerçevede mavi göbek, tek göbek, üç 

göbek, karpuzlu, kandilli ve mihraplı olarak adlandırılır. Bordürlerinde 

ev ve cami motifleri bulunur.

Resim 7. Yahyalı halısı

KAYSERİ HALILARI

Kayseride dokunan halılar, ince kaliteli olmakla beraber, Türk 

halı motiflerinin genel özelliklerini taşımazlar. Kayseri halıları İran 

halıcılığının etkisi kalmıştır. İran düğümü tekniği ile dokunmaktadır.

SİVAS HALILARI

Çok ince kalitelerde dokunan bu halıların kendine has belirli bir 

renk ve düzen karakteri yoktur. Desen yönünden İran halı sanatının 

etkisinde kalmıştır. İran düğümü  ile dokunur.
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KIRŞEHİR HALILARI
        

Kırşehir seccadeleri iki çizgili mihrabıyla tanınır. Marpuçlu 

cinsler vardır. Stilize edilmiş geniş yaprak motifler mihrabın üzerinden 

sarkan şamdan çiçek ve vazolar, Kırşehir halılarında görülen 

özelliklerdir.

DEMİRCİ HALILARI
        

Demirci’de dokunduğu için bu ismi almışlardır. Kaba kalitede 

dokunurlar. Gördes halılarına benzer, fakat desen yönünden farklıdır.

KEMALİYE HALILARI
         

Oldukça ince ve havları kısa olan Kemaliye halıları, İran 

düğüm tekniği ile dokunmaktadır.

FETHİYE HALILARI
         

Milas halılarına benzer. Dokunuşları serttir. Hav yüksekliği 8 

10 mm’dir.

YÖRÜK HALILARI
          

Kaba kaliteli, çözgü ve atkı ilmesi yün veya tiftik olan Yörük 

halılarında, kilim desenine benzeyen geleneksel desenler 

işlenmektedir.
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DÖŞEME ALTI HALILARI
       

Antalya yöresinde dokunur. Çözgü, atkı ve ilmeği tamamen 

yündür. Desenleri köşe göbektir. Geometrik stilize bitki motifleri ile 

işlenir. Dış sedefleri beştaş diye tabir edilen motifler. bu halılara has 

ayrı bir özelliktir.

Resim  8. Döşeme altı halısı

LADİK HALILARI:
        

Adını Konya civarındaki dokunmuş olduğu Ladik 

kasabasından almıştır. Düz bir dal üzerine yerleştirilmiş büyük lale 

veya haşhaş motifleri Ladik halılarının karakteristik özelliğidir.
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Resim  9. Ladik halısı

ISPARTA HALILARI:
         

İlk Isparta halılarının desenlerinin karakteristiği gül veya diğer 

çiçeklerin dal veya yapraklarına yapılmış olmasıdır. Isparta 

halılarında daha çok köşe göbek desenler uygulanmakta ve İran 

düğümü ile dokunmaktadır.

HEREKE HALILARI
        

İran, Kafkas, Hint gibi muhtelif halıların tesiri altında kalmıştır. 

Hereke halılarında karışık bir stil mevcuttur. Türkiye de en yüksek 

kalitedeki halılardır. Hereke halılarının en önemli özelliklerinden birisi 

renklerdeki ahenk ve renklerin gözü okşayışıdır. Hereke halısının 

kalitesi 60 X 60’dır. Hereke halısında daha çok pastel renkler tercih 

edilmiştir. Son yılarda, herekede değişik tip olan kabartma halılar da 

dokunmaya başlanmıştır.
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Resim  10. Hereke halısı

HEREKE İPEK HALILARI
         

Hereke ipek halıları kuyumculuk dünyasında elmas 

ayarındadır. İpek halı dokumasında saf ipek ipliği kullanılır. Çiçek 

motifleri ve süslemeler, hereke halılarının ana karakteristiğidir. 

Hereke'de ana motifler erik ağacı çiçekleri karanfiller ve güllerdir.

HALILARDA KULLANILAN HAMMADDELER

İpek, yün, pamuk keten veya kendir ipliği halının 

hammaddesidir. 
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YÜN İPLİĞİ 

Bugün halılarda en fazla kullanılan hammaddelerin başında 

gelmektedir. İlmek, atkı ve çözgü olarak kulanılan yün ipi, öncelikle 

koyunlardan elde edilmektedir.

 

TARAK 

Taramada  kullanılan tarakların muhtelif şekilleri vardır. Kalın 

bir tahtanın ortasına veya uç tarafına kısa kenarına paralel olarak 

çakılmış iki sıra ucu sivri çelikten yapılmış çubuklardır. Tarayıcı, 

taranacak yapağıdan bir tutam alarak, iki eli ile ortasından dişlere 

geçirilir ve her iki tarafından çeker. Kirli ve kısa elyaf tarakta kalır. Her 

iki elde kalan tutamlar birleştirilerek tekrar taranır. Taraklanmış 

yapağılar, temiz bir yere üst üste veya yanyana konularak, elyaf 

istikametlerinin aynı tarafa gelmesine dikkat edilir. 

 
İPLİK YAPIMI

Hazırlanmış yünden, istenilen kalınlıkta iplik yapılabilir. İplik 

imalinde iğ, öreke, kirman, çıkrık isimleri ile anılan eğirici aletler 

kullanılır. Alemiye, keçere isimleri verilen kelep ve çile yapmakta 

kullanılan aletler de vardır.
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HALICILIKTA KULLANILAN TEZGAHLAR

YER TEZGAHLARI

Genellikle konar göçer aşiretler kullanır. Yan tahtaları yoktur, 

bunların yerine toprağa çakılı dört kazık bulunur. Kazıklara açılan 

yuvalara silindir şeklinde iki sırık takılır, bu da tezgahın ön ve arka 

merdanesini teşkil eder. Bu sırıklar üzerine çözgü yatık olarak gerilir.

Şekil 1: Yer tezgahı

DÜZ TEZGAHLAR.

Genellikle, Kayseri yöresinde kullanılır. Çözgü, tezgahın 

üzerinde yukarı ve aşağıya sarılarak hazırlanır. Sarma tezgahlardan 

en önemli farkı, alt ve üst merdane (Levent) kendi etrafında 

dönmeyip, sadece yan tahtalardaki yuvalarında aşağı yukarı inip 
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çıkacak vaziyette olmasıdır. Düz tezgahlarda gerdirme işi, yan 

tahtalardaki yuvalara leventlerin yanına çakılan tahta kamalarla temin 

edilir.

Şekil 2: Vidalı germe tezgah

SARMA TEZGAHLAR

Halı tezgahı sarılarak dokunduğundan dolayı bu adı almıştır. 

Yaygın olarak sarma tipi tezgahlar kullanılır. Tezgah tipleri arasında 

en elverişli tezgahtır. Çok fazla parçaları vardır bunları ayrı ayrı 

belirtmekte yarar vardır.

Sarma tipi metal tezgahın parçaları; Yan Tahta, Sekiz Köşeli 

Levent (Merdane), Gücü Ağacı, Gücü Kalıbı, Varangelen, Oturma 

Tahtası, Payanda (Yanlar için). Ahşap tezgah için de; Çapraz, Takoz, 

Gerdirme Makinası, Halkalı Doğru Demir, Halkalı Eğri Demir, Kol 
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demiri, Çubuk demiri, Köstek (çember), Çengel (kanca), Kirkit, Ayarlı 

Halı Makası, Bıçak Gülcan.

Sarma tipi ahşap halı tezgah parçaları

AĞAÇ 

AKSAMI

ADEDİ DEMİR AKSAMI ADEDİ

TEZGAH 

TABLASI

1 ÇUBUK DEMİRLİ 2

YAN AĞACI 2 KÖSTEK(KOL)DEMİRİ 1
LEVENT 1 KÖSTEK ÇEMBERİ 1 2
GÜCÜ 

YATAĞI

1 ÇENGEL 1

GÜCÜ 

YATAĞI

1 HALKALI DOĞRU DEMİR 1 2

GÜCÜ KALIBI 1 HALKALI EĞRİ DEMİRİ 1 2
VARAN 

GELEN1

1 GERDİRME MAKİNASI 1 2

KÖSTEK 

TAKOZU

YETERİ 

KADAR
PAYANDA 2 
OTURAK 

TAHTASI

1
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Şekil 3:  Isparta tipi sarma ahşap tezgahı ve parçaları

1 Yan Tahtası 10 Köslek (Çember)

2 Levent (Merdane,Top) 11 Çözgü (Direz,Eriş,Arış)

3 Gücü Ağacı 12 İşlenmiş Halı

4 Varan Gelen Ağacı (Var Gel Ağacı) 13 Çapraz

5 Oturma Tahtası 14 TAkoz

6 Kol Demiri (Takoz Demiri) 15 Merdanenin Fili Başı

7 Desen Kağıdı 17 Çapraz İpi

8 Gerdirme  Makinası (Gergi Mak.) 18 Yumak (yün İpi)

9 Eğri Doğru Demir 19 Gücü Açıp Kapama

Kolu (manivela Kolu)

70



HALICILIKLA İLGİLİ TANIM VE TEKNİKLER HALICILIKLA 
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.

Halı: Çözgü denilen bükülmüş yün pamuk veya ipek ipliklerinin 

halının boyuna yanyana dizilmesinden meydana gelen çözgü 

iskeletinin her çift teline yün, ipek ve floş ipliğinden ilme (Düğüm) 

yapılarak sıra oluşturulması ve üzerine bir sıra yün veya pamuk 

ipliğinden atkı (Alt kalın, üst ince döke) atılıp sıkıştırılmak suretiyle 

belirli bir desen karakteri ve hav yüksekliğine sahip olarak dokunan 

yaygıdır.

Şekil 4. Halı şeması
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Çözgü: Halı tezgahının alt ve üst leventleri arasına halı 

boyunca yatay, zemine dik ve birbirlerine paralel olarak çaprazlama 

geçirilen yün, pamuk veya ipekten bükülerek imal edilmiş ipliklerdir.

Şekil 5: Kirkitli dokuma aletleri

Gücü: Gücü çözgü tellerini birbirine paralel bir şekilde, halı 

kalitesine göre eşit olarak taksim eden atkı atılırken, istenilen açıklığı 

temin etmek için, arka ve ön tellerin birbirinden ayrılmasını sağlayan 

bir sistemdir.
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Şekil 6. Gücü görünümleri

Atkı: Halının ilme sıraları arasına ve halının enine paralel 

olarak elle çözgü ile beraber halının zemin dokumasını oluşturan yün 

pamuk veya ipek ipliğidir. Yurdumuzda alt ve üst atkı olmak üzere, 

genellikle iki atkı kullanılmaktadır.

Kalın (Alt Atkı) Atkı: İlme bittikten sonra varangelen aşağıda 

iken düz bir şekilde atılır.

İnce (Üst Atkı Döke): Alt atkı atıldıktan sonra varangelen 

yukarı kaldırılarak boncuklu bir şekilde atılır. Bunun üzerine mutlaka 

tekrar atkı (Sıkıştırma ipi ) kullanılmalıdır.
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İlme (Düğüm): Halı dokunurken yün, ipek veya floş ipliğinin, 

çözgünün her çift teline belirli bir biçimde yanyana bağlanarak sıralar 

oluşturan iplik düğümleridir.

Şekil 7. Düğüm çeşitleri

Hav: Çözgü tellerine bağlanmış ilme adı verilen düğüm 

uçlarının belli uzunluklarda kesilmiş şeklidir.

Saçak: Saçak halının iki başından 10cm. bırakılan çözgü 

ipliklerinin kesilmesinden arta kalan uçlarıdır.
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Çiti: Halının başlangıç ve bitimine zincir şeklinde çekilen bir 

dokudur.

Şekil 8. Zincir çiti dokunması

Halı Kilimi: Halıda havlı dokumanın dağılmaması için 

başlangıç ve bitiminde yapılan düz dokudur.

Kenar Ölçüsü: Halı yanlarının sağlam olması için zemin 

renginde ve iki katlı zemin ilme ipliğiyle yanlara örülen dar kenarını 

çevreler.

Etlik (Kıyı Kolonu): Halı kiliminden sonra bordürden evvel 

zemin renginde halı ebadında göre havlı dokumadır.Halının kenarını 

çevreler.

Bordür: Halının dört kenarını çevreleyen etlik, dış sedef 

(küçük su), büyük su (Enli kıyı) ve iç sedeften meydana gelen 

kısmına bordür denir. Dış ve iç sedeften birkaç tanede olabilir.

Zemin (Orta): Halının bordürle çevrelenen orta kısmı olup 

desenli veya düzdür.
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HALIDA KALİTEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR:

1. Halı tiplerine göre tezgah seçimi

2. Halı dokunan yerin nemli olmaması

3. Çözgü ipinin kaliteye göre kullanılması

4. Kaliteli çözgü ipliği kullanılması 

5. Çözgünün tezgaha düzgün takılması

6. Kaliteye göre (ince kalın) atkının kullanılması

7. Desene göre ilmeklik iplik numaralarının uygun 

olmaması 

8. Kaliteye göre ilmeklik iplik numaralarının uygun 

olmaması

9. Desendeki renklere göre halıya gidecek ilmeklik 

ipliklerin toptan verilmesi.

10. İlk dokumanın halı öğretmeni tarafından başlatılması

11.Kilim dokumasının halı ebadına göre  yapılması

12.Halının düzgün dokunması için çizgi çizilmesi

13.Desenin dokuyucu izahı

14.Düğümün kaliteye uygun ve düzgün atılması

15.Dokuyucu bıçak tutma şekli

16. İlmeleri el ile koparmak

17.Çözgünün avuç içinde toplanması

18.Halı kalitesine göre kirkit kullanılması

19.Kirkitin dengeli vurulması

20.Halı karakterine göre makas kullanılması

21.Halı ebadına göre kıyı kolu (etlik ) yapılması

22.Atkının kenar örgüsüne geçip geçmediği

23. İnce atkının (döke gayar) iyi yapılması
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24.Sıra atlaması

25. Dokunan halının sık sık sarılması

 HALIDA DOKUMA HATALARI

Saçak boyu hatası, zincir (çiti) örgü hatası, kilim (toprakçalık) 

dokuma hatası, sık seyrek hatası, bozuk malzeme hatası, desen 

hatası, renk hatası, abraj hatası, dönük hatası, göbek kayıklığı 

hatası, dipperi kırıklık, potluk hatası, hav yüksekliği, atkı fışkırığı, 

atkısız halı dokuma, tel kaçığı, yırtık, yanık, kirli, gelberi izi, 

keçeleşme.

DOKUNAN HALININ TERBİYE İŞLEMLERİ (YIKANMASI )

Halının dokunma esnasında meydana gelen abraj, yırtık ve 

renklerin canlılık kazanması için, yıkanması gerekir. Önce halının 

arka yüzeyi yıkanacak şekilde yere serilir. Atkı fışkırıkları ve pürüzler 

Pürmüz denilen alev püskürten alet ile yakılır. Daha sonra sert bir 

fırça ile yakılan yer iyice fırçalanır, halı yıkama havuzuna alınır 

tersinden temiz su bırakılır, halıdan ne derece boya çıktığına bakılır, 

renklerin boya salış durumuna göre, deterjanlı su ve birkaç kimyasal 

halı yüzeyinin üstüne çıkacak şekilde havuza doldurulur. 15-20 

dakika bekletildikten sonra, fırça yardımı ile yıkanıp, gelberi ile 

üstünde kalan deterjan ve sular çekilir.

Halının havlı yüzeyindeki suyu giderdikten sonra, saçak 

kısımın klor ve kireç kaymağı sulandırılmış olarak verilir. Klor ve kireç 

kaymağı, sertlik derecesine göre sulandırılır. Sulandırma 3lt suya 1 lt 

klor şekilinde olmalıdır.
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Yıkamada 200 lt suya 3 lt sülfürik asit verilerek iyice karıştırılır. 

Bu karışım halının bütün yüzeyini tamamen ıslatacak şekilde 

uygulanır. Bu uygulamadan sonra  15 dakika  beklenir.

Bütün bu işlemler bittikten sonra halı üzerinde gelberi aletiyle 

ileri geri  hareket ettirerek  temiz su ile halı üzerinde kimyasal madde 

kalmayıncaya kadar temizlemeye devam edilir.

Halı suyla temizlendikten sonra hava güneşli ise halının ters 

yüzü kapalı ise ön yüzü atılarak kurutulur. Hava şartları kurutmaya 

müsait değilse, halı kurutma odalarında kurutulur. Halı kuruduktan 

sonra, halı dolabına atılarak 1,5 saat döndürülür döndürme işlemi 

bittikten sonra, halının arka yüzeyine çıkan topal düğümler temizlenir 

ve halı kırkıma hazır olur.

HALININ KIRKIM İŞLEMİ 

Kırkım makinasındaki silindirik helezon bıçağın dönüş 

istikametine göre, halının yatımı ayarlanır. Kırkıma ilk önce kılavuz 

halı verilir. Kılavuz halıda herhangi  istenmeyen bir durum 

oluşmazsa, diğer halılar da kırkım için makinaya verilmeye devam 

edilir. Makinadan geçen halıların cinslerine göre kırkımlarının 

yapılabilmesi için, makinada ayarlama yapılır.

Halı kırkımı esanasında halının baş, son, sağ ve sol tarafında 

15 cm’lik alan, kırkılmadan bırakılır. Bunun sebebi ise, bıçağın 

saçakları ve yanları kapma ihtimalidir. Makinada kırkılmayan 

kısımlar, ayarsız düz bir makas ile kırkılarak düzeltilebilir. Makinadaki 

kırkımdan sonra, halı bünyesinde tamir edilecek yerler var ise, 

gereken tamiratı yapılır.
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HALI  DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI

HALININ KALİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Halı ters olarak yere serilir. 

• Önce halının kalitesine bakılır (60 X 60).

• Daha sonra enine 10 cm 60 telin girip girmediği kontrol edilir.

• Sonra  boyuna 10 cm 60 sıra girip girmediğine bakılır.

• Eğer 10 cm 548 tel veya 10 cm 57 sıra girmiş ise, halı 

kalitesine göre oturmamış demektir.

• Yere serili olan halının, yere tam temas edip etmediğine 

bakılır. Yere temas etmiyorsa potluk hatası vardır.

• Arka yüzeyinde atkı fışkırıkları, topal düğüm olup olmadığına 

bakılır.

• Halıda sıra atlanıp atlanmadığına bakılır.

• Patlama olup olmadığına bakılır.

• Başlangıçla bitiş noktasının aynı olması gerekir.

• Kenarların içe girip girmediğine, abraj hatası olup olmadığına 

bakılır. 

Bu işleme halı değerlendirilmesi veya ekspertiz denir. 
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DERS-8 

DOĞAL BOYAMACILIK

Doğadan elde edilen maddeleri kullanarak boya yapımı,Tarihin 

çok eski dönemlerinden bu yana bilinen bir sanattır.

Doğal boyalar bitkisel ve hayvansal kaynaklı boyar maddelerle 

kimyasal bir işleme tabi tutulmadan, ya da en az kimyasal işlem 

sonucunda elde edilen boyalardır. Doğal boyaların çoğu mordanlı 

boyalardır. 

Doğada bitkilerin çoğu, az yada çok miktarda boyar madde 

içerir. Hem rengi çekici olanlar, hem de ışığa, suya ve yıkanmaya 

karşı haslık derecesi sağlayan bitkiler ve canlılar en değerli olan 

boyar maddelerdir.

Doğal boyar maddelerden başlıcaları ve bunlardan elde edilen 

renkler şunlardır:

-Morlar, eflatunlar

-Kırmızılar

-Maviler, lacivertler

MORLAR VE EFLATUNLAR

Bu  renkleri  veren boyalar elde edilmesi oldukça zor ve pahalı 

olan boyalardır. Bu boyalar Murex ve Purpura adlı iki kabuklu deniz 

hayvanı cinsine bağlı birkaç tür hayvandan çıkartılır. Boyalar bu 

canlıların salgı bezlerinde bulunur. Doğal halde bu boya, sarı 

renktedir. Fakat güneş ışınlarının etkisi sonucu sarı-yeşil, yeşil, açık 

kırmızı ve koyu kırmızıdan geçerek sonunda mora dönüşür. 
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KIRMIZILAR

Eski zamanlarda kırmız adlı ağacın dişisinden parlak bir 

kırmızı elde edildiği bilinmektedir. Kırmızı böceği, tarihsel boyar 

maddelerin en önemlilerinden biriydi.

Tarihte “Türk Kırmızısı’’  olarak bilinen renk, kök boya 

kullanılarak yapılan ve haslık derecesi çok yüksek olan bir boya ile 

elde edilirdi.

MAVİLER LACİVERTLER

Çivit otu, uzun bir fermantasyon sonunda, mavinin çeşitli 

tonlarını sağlayan bir boya vermektedir. İndigonun dışardan alınmaya 

başlamasıyla mavi boya elde etmede indigo, çivit otunun yerine geçti. 

Bu sentetik indigodan boya elde edilmesi, günümüze dek süre 

gelmiştir.

BİTKİLER

Bitkilerin adları bölgesel olarak değişik olabilir. Böyle bir 

durumda yapılacak en doğru iş bitkinin kökünü, yaprak ve dallarını, 

çiçeklerini, mümkünse tohumlarını içeren bir örneği bitki presi denen 

bir aygıt içerisinde kurutmaktır. Bu kurutulmuş örnek, bitki uzmanları 

tarafından kolayca adlandırılır.

114



BİTKİLERİN TOPLANMASI VE KURUTULMASI

Bazı bitkilerin tümü boya için kullanılırken, kimi bitkilerin belirli 

bir kısmı örneğin çiçeği, yaprağı ,tohumları, kabuk ya da kökü 

kullanılır. Toplama zamanı, boyama için en önemli etmenlerden 

biridir. Genellikle bitkinin toplanacak kısmının en olgun olduğu 

zamanı seçmek gerekir. 

Kabuklar ve dallar  ağaca zarar vermeyecek şekilde veya 

kesilmiş ağaçlardan elde edilir. Boyar madde, ağacın gövdesinin dış 

kabuğunda ya da dallarındaki kabuğun hemen içinde bulunur.

Yetişmesi uzun zaman alan bitkilerin köklerini toplarken, özen 

gösterilmelidir. Bitki kökleri genellikle ilkbahar ve sonbaharda, kökün 

yalnızca bir kısmı koparılarak alınır. Boya vermesi için bitkinin en az 

üç yaşında olması gerekir.

Bitkiler demet halinde asılarak, yere serilerek gölge olan 

havadar yerlerde veya fırınlarda kurutulabilir. Kurutulmuş bitkiler bez 

yada kağıt torbalarda korunmalıdır.

MORDANLAMA VE İŞLEVİ

Mordanın işlevi, boyar maddelerden liflere kimyasal ya da 

mekanik bağlarla bağlı ve suda çözünemeyen kompleksler meydana 

getirmektir. Böylece, başlangıçta suda çözünebilirliği olan boyar 

madde, mordan ile lif arasında kurulan bağlar sonunda, suda 

çözünemez bir madde olarak liflerin üzerinde kalır. 

Mordanlar yün, ipek ve bitkisel liflerin boyanmasında hem 

rengin haslığını sağlamak, hem de aynı boyar maddeden değişik 

renkler elde etmek için kullanılmaktadır.
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Mordanlama, belli miktarda mordanla, yünün birlikte 

kaynatılması yolu ile gerçekleştirilir. Bu, mordan halı ve kilimlerde 

kullanılan yünler için yeterli derecede haslık sağlar. Potasyum 

bikromat daha koyu renkler için yararlıdır. Haslık derecesi daha 

yüksektir. Zaçı Kıbrıs ise, en koyu renkler ve siyahlar için kullanılır. 

Haslık derecesi çok yüksektir.

Bütün mordanların aşırı miktarda kullanılması, yün için zararlı 

olur. Mordanların hepsi zehirli maddelerdir. Besinlere ve yiyecek 

kaplarına bulaştırılmamalı, çocukların ulaşabilecekleri yerlere 

bırakılmamalıdır. Mordanlı suya sokulduktan ya da mordanlı yaş 

yünler tutulduktan sonra eller yıkanmalıdır.

MORDANLAR VE YARDIMCI MADDELER

Yün mordanlamakta kullanılan maddeler, ağır maden 

tuzlarıdır. Mordanlama için en uygun olan  ve yaygın olarak kullanılan 

altı madde şunlardır: Şap, krom, zaçı Kıbrıs, göztaşı,  kalay ve klorür.

BOYAMADA KULLANILAN ARAÇLAR

Kullanılan araç ve gereçler, yapılacak boyanın niteliğine göre 

değişir. Yün boyama işlemi, ayda yılda bir kez yapılıyorsa, büyük 

kalaylı bakır yada emaye bir tencere ve tahta çubuk yeterlidir. Eğer 

sık sık boyama işlemi yapılıcaksa, boyama için özel kaplar 

kullanılmalıdır.

Ağırlıkların ölçülmesi için terazi (tartı) gereklidir. Hassas terazi 

kullanılması daha uygun olur. Çünkü terazi 1 gr kadar küçük 

ağırlıkları tartabilmelidir
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1 lt’lik bir ölçü kabı ile, 100 santimetre küplük bir ölçek de 

bulundurulmalıdır. Bazı tariflerin uygulanmasında, özellikle kimyasal 

indigo küpü hazırlarken, termometre kullanılmalıdır. Termometre 100 

dereceye kadar sıcaklıkları ölçebilmelidir. Bunların yanı sıra, yünleri 

yıkamak için plastik bir leğen ve lastik eldivenler de bulunmalıdır.

Resim 1. Boyama kabı.

BOYAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI 
GEREKENLER

YÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Bitkisel boyalarla boyanmaya en uygun olanlar, doğal liflerdir. 

Doğal lifleri hayvansal ve bitkisel kökenli olmak üzere ikiye 
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ayırabiliriz. Hayvansal lifler, kimyasal bileşimleri gereği, mordanlara 

ve boyar maddelere karşı daha büyük ilgi gösterirler. Bu nedenle 

bitkisel liflere oranla boyanmaları daha kolaydır.

Genellikle, karışık ve kalın lifleri olan lifler, halı ve kilim 

yapımına uygundur. Liflerin ince olması, yumuşaklığı sağlar. Uzun 

olması ise, ipliğe dayanıklılığı kazandırır. Yün liflerin özelliklerinden 

biri de bu liflerin keçeleşebilmesidir. Keçeleşme, ani sıcaklık 

değişikliliği, ıslaklık ve çitileme hareketi ile gevşek liflerin birbirine 

dolanması sonucu meydana gelir. Keçe, yünün bu özelliğinden 

yararlanılarak yapılır. Bazen de yünün belirli bir oranda 

keçeleştirilmesiyle, dokumanın su geçirmezliği ve ısı yalıtım değeri 

artırılmış olur.

YÜNÜN BOYANMAYA HAZIRLANMASI

Yün eğirmeden önce yıkanıp temizlenmelidir. Geleneksel 

olarak, yün, sabun kullanmadan, tokaçla dövülerek yıkanır. Yün bir 

kaç kez ıslak olarak tokaçlanır, yıkanır tekrar tokaçlanır. Bu işlem, 

yün temizleninceye dek yinelenir. Yeterince temizlendiği anlaşılınca, 

son kez durulanır ve kurutulur. Aşırı yıkamak, yüne zarar verir. Aşırı 

yıkanan yün tarakta açılmaz ve eğrilmez.

Yün kuruduktan sonra taranır. Tarama işlemi, liflerin paralel 

hale getirilmesini sağlar ve eğirilmeye hazırlar. Yün tarandıktan 

sonra, önce el ile fitil haline getirilir, sonra kirman iğ ile eğrilir. Eğirme, 

yün ipliğinin kullanım amacına göre değişik bir biçimde yapılır. Halı 

yünleri az bükümlü, kalın ve çift kat olur. Kilim yünü, genellikle tek 

kat, ama daha ince ve daha bükümlüdür. Giyim eşyası yapmak için 

ise, en yumuşak yünler seçilmelidir.
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Boyamak için yün satın alırken, yünün saf olmasına ve 

kimyasal maddelerle işlem görmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 

İçine sentetik ip ya da ölü yün karıştırılmış ipler, boyanmaya elverişli 

değildir.

Boyanmaya hazır olan yünler, önce çile haline getirilir. 

Dolaşmaması için, çileler dört yerinden gevşekçe bağlanmalıdır. 

Mordanlama ve boyama işlemine geçilmeden önce, üzerindeki yağın 

ve pisliğin iyice temizlenmesi için, çileler sabunla yıkanır. Yıkama 

işlemininde, rendelenmiş saf sabun ve ılık su kullanılmalıdır. 

Sabunluyken, yün çileleri avuç içinde sıkılarak ve hafifçe 

çalkalanarak temizlenir. Yıkanan yünler iyice durulanır. Yıkama 

sonunda çilelerin fazla suyu, avuç içinde sıkılarak akıtılır. Yün hiçbir 

zaman bükülerek sıkılmamalıdır. Yünler hemen boyanacaksa, 

yıkama işleminden sonra kurutulmaya gerek kalmadan 

mordanlamaya geçilebilir, ya da mordan, boya ile birlikte 

uygulanacaksa, temiz yünler doğrudan boya banyosuna atılabilir.

BÜTÜN TARİFLER İÇİN BOYAMADA KURALLAR

Boyama suyunun miktarı, yünün kilosu başına 36-40 lt 

olmalıdır. Ama kabın hacmi yeterli değilse, boyama daha az su ile 

yapılabilir.

Rengin dalgalı olmaması için, boya banyosunu çok sık 

karıştırmak ve yünü alt üst etmek gerekir.

Kaynatma daima kısık ateşte yapılmalıdır. Kaynatma süresi 

genellikle 1 saattir. Bu süre, boyar maddenin yüne işlemesi ve 

sabitleşmesi için yeterlidir. Suyun eksilmesini önlemek için, kabın 

ağzını kapalı tutmakta yarar vardır. Kaynama sonunda boya banyosu 
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soğumaya bırakılır. Yünlerin yavaş yavaş soğuması gerekir. 

Soğuduktan sonra, yünler birkaç su durulanır ve kurutulur. Yünlerin 

saf sabunla yıkanması, fazla boyanın atılmasını kolaylaştırır; ama 

zorunlu değildir.

Dal parçaları,ağaç kabuğu yada çok kurumuş bitki parçaları 

kullanıldığı zaman, boyar maddeyi bir gün önceden suya yatırmak 

gerekir. Yüne karışmamaları için, bitki parçaları kaynatma kazanına, 

tülbent içinde konabilir. Bir başka yöntem de bitkiyi önceden bir iki 

saat kadar kaynatıp çıkartmak, kalan boyalı suyu boyama işleminde 

kullanmaktır.

Ani sıcaklık değişiklikleri, yünlerin keçeleşmesine neden olur. 

Keçeleşmeyi önlemek için, yünler banyo suyunun içine soğukken 

konur. Sonra sıcaklık yavaş yavaş yükseltilir. Bitkiler önceden 

kaynatılmış ve çıkartılmışsa, banyo soğumaya bırakılır. Yünler 

eklendikten sonra tekrar ısıtılır.

 Boyar madde miktarı, bitkinin boyama gücüne, taze ya da 

kurutulmuş olmasına göre değişir. Boyar madde miktarının 

artırılması, bir orana kadar rengin doymuşluğunu artırır. Daha fazlası 

rengi etkilemez. Rokinella, kök boya safranı gibi çok kuvvetli boyar 

maddeler dışında, yaş olarak kullanılacak yaprak ve çiçeklerin 

ağırlığı, boyanacak yünün 1-6 katı kadar olabilir

Bütün boyar maddelerle, birinciden artan suda, ikinci hatta 

üçüncü bir boyama daha yapılabilir. Sonraki boyamalardan elde 

edilen renk, ilk rengin daha açık daha pastel tonlarıdır. Ancak her 

boyamada rengin ışık haslığı biraz daha azalır. 

Yün boyanırken, bulunabilinirse, yumuşak su kullanılmalıdır. 

Suyun içinde erimiş minarellerin bulunması, rengi etkileyebilir. Demir 
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bileşikleri ise, kesinlikle rengi koyulaştırır. Suyun niteliğinin doğal 

boyalar üzerinde önemi çok büyüktür.

DOĞAL BOYALARLA RENK KARIŞIMLARI YAPILMASI 

Bitkilerden elde edilen üç temel renk, kırmızı,sarı ve mavidir. 

Doğal boyalarla çalışırken, bu üç rengin karıştırılması ile yeni renkler 

elde edilir. Renk karışımı ile ulaşmak istediğimiz amaç, aslında yeşil, 

mor, turuncu ve siyah elde etmektir. Çünkü bunların tek bir boyar 

maddeden çıkartılması zordur. Doğal boyalarla renk karışımı yapmak 

için kullandığımız üç temel renkten kırmızı, kök boyadan, 

kakinelladan ya da başka bir boyar maddenin birinden elde edilebilir.

Sarıyı ise pek çok bitkiden elde etmek olanaklıdır. Ancak renk 

karışımı yaparken, parlak ve doymuş bir sarının kullanılması daha iyi 

sonuç verir. Muhabbet çiçeği, bu amaca uygun boyar maddelerden 

biridir. Mavi ise indigodan sağlanır. 

Resim 2. Sarı doğal boya

Yeşil
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Yeşil için, önceden sarı boyanmış seyreltik bir indigo 

banyosuna batırılması gerekir. Banyo yeteri kadar seyreltik ise, yün 

filiz yeşili bir renk alır. Daha kuvvetli indigo, yaprak yeşili rengi verir. 

Önceden mordanlanmış yünün, ilk önce indigo ile boyanıp, sonra 

sarıya boyanması da aynı sonucu verir. Ancak bu durumda yeşilin 

koyuluğunu denetim altında tutmak daha doğrudur.

Mor

Morun bütün tonları, kokinella kullanarak elde edilebilir. Ayrıca 

kök boya ile de koyu mor bir renk sağlanır. Bunun dışında, yünün ard 

arda kırmızıya ve maviye boyanması ile mor elde etmek olanaklıdır. 

Ama her iki rengin de açık olması gerekir; yoksa renk siyah olur. Mor 

elde ederken, kırmızı için kök boya kullanılması iyi sonuç vermez. 

Kokinella daha uygun olur. 

Turuncu

Yünün önce sarı ile boyanıp, sonra kırmızıya boyanması ile 

elde edilir. Sarı için, muhabbet çiçeği püren, soğan, sığırkuyruğu ya 

da başka herhangi bir boyar madde kullanılabilir. Boyama sonunda 

yün, sıcak olarak, sıkmadan leğene alınır, üzerine öğütülmüş kök 

boya eklenerek yoğrulur. Bu işlem, önce sıcak sarının oluşmasını 

sağlar, soğumaya bırakılır ve yıkanır. Rengin dalgalı olmaması için 

kök boyanın azar azar eklenmesi ve uzun süre gerekir. Sarıya 

boyanmış bir yünün seyreltik bir kök boya banyosu içinde 

kaynatılmasıyla da aynı sonuca ulaşılır. 
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Siyah

Koyu kırmızı yünün, maviye boyanması mora kaçan bir siyah 

verir. En iyi sonuç ise, kahverengi yünün, koyu bir indigo banyosunda 

maviye boyanması ile elde edilir.

Resim 3. Çeşitli renkler
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