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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

• GENEL KİMYA



GENEL KİMYA DERS NOTLARI

  Atomun Yapısı

Dalton Atom Teorisi 

Daltonun atom kuramına göre elementler kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan 
atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom teorisine 
göre kimyasal bir bileşik iki veya daha çok sayıda elementin basit bir oranda 
birleşmesi sonucunda meydana gelir. Kimyasal tepkimelere giren maddeler 
arasındaki Kütle ilişkilerine istinaden, Dalton atomların bağıl kütlelerini de 
bulmuştur. Modern atom kuramı Dalton'un kuramına dayanır ancak bazı 
kısımları değiştirilmiştir. Atomun parçalandığını, elementlerin birbirinin aynı 
atomlardan değil, izotoplarının karışımından meydana geldiğini biliyoruz. Daltonun 
atom teorisi kimyasal reaksiyonların açıklanmasına, maddenin anlaşılmasına, ve 
atomun temel özelliklerinin ortaya atılmasına oldukça büyük yararlar 
sağlamıştır. Bu sebeple ilk bilimsel atom teorisi olarak kabul edilir.

Dalton Atom kuramı üç varsayıma dayanır; 

1. Elementler Atom adı verilen küçük bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. 
Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşmazlar ve bölünmezler.

2. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynı, diğer elementlerin 
atomlarından farklıdır.

3. Kimyasal bir bileşik iki yada daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile 
oluşur. 

Dalton atom teorisi kimyasal değişme konularının da daha iyi tanımlanmasına 
olanak sağlar:

1. Kütlenin korunumu: Bir kimyasal reaksiyonda reaksiyona giren maddelerin 
kütleleri toplamı, çıkan maddelerin (ürünlerin) kütleleri toplamına eşittir. 

2. Sabit oranlar Yasası: İki element birden fazla bileşik meydana oluşturuyorsa, 
birleşen iki elementin farklı miktarları arasında ağırlıkça tam sayılarla ifade 
edilen basit bir oran bulunur. 

Örneğin: H2O da 2 g hidrojenle 16 g oksijen birleşirken, OH de 1 g hidrojenle 16 
g oksijen birleşmiştir. Buradan her iki bileşikte de aynı miktar oksijenle birleşen 
2 g hidrojen ve 1 g hidrojeni birbirine oranlarsak 2 sayısını elde ederiz. 



Kuantum Sayıları 

Dalga mekaniğinde, bir atom birden fazla elektron içerirse elektron kabuklara 
dağıtılır. Bir yada daha fazla orbitallerin altkabukları, bir yada daha fazla alt 
kabuklarında kabukları oluşturduğu düşünülür. Schrödiner denklemi polar 
koordinatlara göre çözülürse, eşitliğin sağ tarafı açısal fonksiyona, sol tarafı radyal 
(çapla ilgili) fonksiyona eşit olur. Radyal fonksiyondan yararlanarak baş 
kuantum sayısı (n) ve açısal fonksiyondan alt kabuk (azümütal) (l) ve orbital 
magnetik, mlkuantum sayıları elde edilir. Uhlenbeck ve Goudsmit elektronun 
çekirdek etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafında da döndüğünü ortaya 
çıkardılar. msile yazılan elektronun spin kuantum sayısı kuantum mekaniğinden 
elde edilmemiştir. Elektronların saat yönünde + 1/2 (yukarıya doğru bir ok 
şeklinde gösterilir:↑) aksi yönde dönmesi - 1/2 (aşağı doğru bir ok şeklinde 
gösterilir:↓). Bunlardan yararlanarak bir atomun çekirdeği etrafında dolanan 
elektronların birer kimlik numaraları olarak düşünülen dört ayrı kuantum sayısı 
şöyledir. Bir elektron yalnızca bu dört kuantum sayısı ile tarif edilir. Bunlardan bir 
tanesi eksikse o elektron tam olarak belirtilmiş olmaz.
Sembol İsmi Alabileceği 

değerler
Özelliği

n Baş 1,2,3, .... Orbitalin enerji ve 
büyüklüğünü belirler

l Alt 
kabuk

0,1,2,...,n-1 Orbitalin şeklini belirler

mı Orbital l,(l-1),..0.,-( l-1), 
-l

Orbitalin yönlenmesini 
belirler

ms Spin +1/2, -1/2 Elektronun dönme yönünü 
belirler

Baş Kuantum Sayısı (n):

Baş kuantum sayısı(n) yaklaşık olarak Bohr'un tanımladığı n'ye karşılık gelir. Bu 
kuantum sayısı elektronun bulunduğu kabukları veya enerji düzeyini gösterir. 
1,2,3,4,... gibi değerleri alır.n artı değerli bir tamsayıdır. Bu değerler büyük 
harflerle gösterilir. n=l K kabuğunu, n=2 L kabuğunu, n=3 M kabuğunu, n=4 N 
kabuğunu, ... gibi harflerle veya başkuantum sayıları ile de yazılan bu 
kabukların alt kabuklara ayrılması i le  alt kabuk kuantum sayıları, bunların da 
alt yörüngelere ayrılması ile orbital kuantum sayıları oluşur. n, eletronun 
kabuğunu ve çekirdekten olan ortalama uzaklığını belilemektedir.



Alt Kabuk Kuantum Sayısı (l)

l, elektronun alt kabuğu ve orbitalinin şeklini verir. Verilen bir alt kabuğun her 
orbitali aynı enerjiye sahip bir yapıya sahiptir.Alt kabuk kuantum sayısı, 
sıfırdan başlayarak kaç tane alt kabuk varsa baş kuantum sayısının bir 
eksiğine (n-1) kadar numaralanır. Şöyle ki, n-1 (K) tabakası için l tane alt kabuk 
vardır. l=0 diye numaraladığımızda ancak l=0 numaralı alt kabuk kuantum sayılı 
alt kabuk olduğunu görüyoruz. n=2 (L) tabakası için iki alt kabuğun kuantum 
numaraları l=0 ve l=1 olacaktır. n=3 (M) tabakası için üç alt kabuk vardır ve bu 
üç alt kabuğun kuantum ayıları l=0, l=1 ve l=2 olacaktır. Fakat bu sayılarla 
yetinmeyip, alt kabuk kuantum sayılarının gösterimini daha da sadeleştirmek için, 
sayılar yerine küçük harflerle gösterilirler. Örneğin, l=0 yerine s, l=2 yerine p, l=3 
yerine f, l=4 yerine g,... harfleri kullanılır. Bu harfler, sharp, principal, diffuse. 
fundamental,.,. gibi atomik spektrumlardaki çizimlere ait kelimelerin baş 
harfleridirler.
Kabuk Baş Kuantum 

Sayısı
Alt Kabuk 
Sayısı

Alt Kabuk 
Kuantum 
Sayısı

Alt Kabuk 
Harfleri

K n=l 1 tane l=0 s

L n=2 2 tane l=0, l=1 s,p

M n=3 3 tane l=0, l=1, l=2 s,p,d

N n=4 4 tane l=0, l=1, l=2, l=3 s,p,d,f

Orbital Kuantum Sayısı (ml)

ml, orbitalin yöneltisini belirtir. Magnetik kuantum sayısı diye de adlandırılan bu 
kuantum sayısı her bir alt kabukta bulunan orbitalleri belirler. Herbir alt kabuktaki 
orbital adeti o alt kabuğun kuantum numarasının iki katının bir fazlası yöntemi ile 
bulunur. (2l+1). 

ml = -1,..., 0,.. .,+1

Örnek verecek olursak; alt kabuk kuantum numarası 1=0 için önce orbital sayısını 
elde edelim: Orbital sayısı 21+1 kadar olacaktır yani 2x0+1 = 1 tanedir. 
Orbital kuantum numarası: mı = -1,...,0,...,+1 olduğundan ml= -0,...,0,...,+0 = 0 
sayısı bulunacaktır. p orbitali için ( 1=1) yörünge sayısı mı=2xl+l=3 elde edilir.. 
mı = -l, 0, +l olmak üzere mı=-l, mı=0, mı=+l olan üç orbital kuantun sayısı 



belirlenir. d orbitali için (1=2), ml=-2,-l,0,+l,+2 olacak şekilde mı =-2, mı=-1, 
mı=0, mı=+l, mı=+2 olan beş orbital kuantum numarası elde edilir.

l=0, s, bir tane s orbitaline (mı=0)
l=1, p, üç tane p orbitaline (mı=-l,0,+l)
l=2, d, beş tane d orbitaline (mı=-2,-l,0,+l,+2)
l=3, f, yedi tane f orbitaline (mı=-3,-2,-l,0,+l,+2,+3)

s alt kabuğu bir tane s orbitaline, p alt kabuğu px(p+1),py(p-1), pz(po) olarak üç tane p 
orbitaline, d alt kabuğu d-2, d-ı, d0, d+ı, d+2 (veya dz2, dz2-y2 ,dxy, dyz, dxz) olarak 
beş tane d orbitaline sahiptir. Her orbital en fazla iki elektron bulundurabilir. 
Bundan faydalanarak s alt kabuğu en çok 2, p alt kabuğu en çok 3x2=6, alt 
kabuğu en çok 5x2=10, f alt kabuğu da en çok 7x2=14 elektron üzerinde 
bulundurabilir. Her alt kabuk ve orbital herzaman ait olduğu baş kuantum sayısı ile 
belirlenir. 1s, 3s, 4px, 3p, 3dz

2 gibi.

Orbitallerin Şekilleri ve Büyüklüğü

Elektronların Bohr yörüngeleri gibi bilinen daireler üzerinde değil, bulunma 
ihtimallerinin en fazla olabildiği bölgelerde orbital olabileceğini ortayı koyduk. 
Orbitalin şekli, elektronun bulunma olasılığı ile ilgili grafiğin kesit alanını almak 
suretiyle elde edilir. Bu şekilde elde edilen tüm s orbitalleri küresel bir yapıda 
bulunur. Olasılığın kesin bir sınırı olmaması nedeniyle şekli kolay gösterebilmek 
için dairesel bir çizgiyle gösterilir.. Baş kuantum sayısı üstte yazıldığı gibi 
orbitalin büyüklüğünü belirler. Baş kuantum sayısı arttıkça orbital aynı şeklini 
koruyarak şekli büyür. (2s küresel orbitalinin 1s küresel orbitaline nazaran büyük 
olması gibi). 

Elektronların Yerleşim Düzeni:
Elektronik dizilişte atomun elektonik yapısı 1s, 2s, 2p gibi semboller alt kabukları, 
sağ üst köşedeki sayılarda her alt kabukta bulunan elektronların sayısını verir. 
Orbital kuantum sayısı ile spin kuantum sayılarının standart gösterimde yeri yoktur. 
Ancak tek tek elektronlar ele alındığında dört kuantum sayısı da gösterilebilir. 
Diyelim ki n=2 kabuğunun 1=0 (s) alt kabuğunun orbitallerinde 1 tane 
elektron bulunuyor. Bu durumda, 2s1 şeklinde gösterilebilir. 

Elektronların bulunduğu yerler kabukların alt kabuklarına ait orbitallerdir.

s, p şematik gösterilişi 
s, p. d, f diye harflendirilen bu orbitallerde elektronların dizilişi gelişigüzel değildir. 
En düşük enerjili orbitalden b aşlayarak elektronlar dizilmeye başlarlar, aynı 
enerjiye sahip orbitaller birer tane elektron almadan herhangi biri çift elektron 
bulundurmaz.



(n+l) Kuralı
Orbitallerin birbirlerine göre enerji seviyelerini karşılaştırmaya yarar. Elektron iki 
orbital seçeneğinden herzaman en düşük enerjili olanını tercih edeceği için 
orbitallerin göreceli enerjileri (n+1) kuantum sayılarına bakarak bulunur. (n+l) si 
düşük olan orbital düşük enerjili kabul edilir.Elektron bu düşük enerjili orbitali 
doldurur. 4s ve 4porbitallerini karşılaştıralım. 4s için n=4 ve l=0'dir. n+l si 4'tür. 
4p'nin ise n=4 ve 1=1'dır. n+l'si 5'tir. 4s daha düşük enerjili olduğundan, elektron 
4p yerine 4s'ye yerleşmiş olacaktır. Ayrıca iki orbitalin de n+l'si eşit olursa 
düşük enerjili orbital "n"si küçük olan orbitaldir. 2p ve 3s'yi 
karşılaştırdığımızda her ikisinin de n+l değeri 3 bulunur. Elektron 3s yerine 2p 
orbitalini tercih eder.

Hund Kuralı:

Hund kralına göre elektronlar bir alt kabuğun orbitallerine en fazla sayıda paralel 
spinli ve eşleşmemiş olacak şekilde dağılırlar. p alt tabakasının 3 tane p orbitali, d 
alt tabakasının 5 tane d orbitali, f alt tabakasının 7 tane f orbitali aynı enerji 
seviyesinde bulunurlar.Bu aynı enerji seviyeli orbitallerin her biri birer elektrona 
sahip olmadan önce orbitallerden herhangi biri iki elektrona sahip olamaz. 
Örneğin n=3, 1=1 (3p) alt tabakasında üç elektron bulunuyor. Bu kurala göre 3px 

orbitali iki elektron, 3py bir elektron taşıyıp da 3pz de hiç elektron olmaması bu 
kurala göre imkânsızdır. Bundan dolayı bu üç elektronun orbitalleri ve yerleşimi 
ancak ve ancak sadece 3px de l elektron, 3py de l elektron ve 3pz de l elektron 
şeklinde olabilir.

Pauli Dışarlama (exclusion) Kuralı:

Bir atomun içerdiği elektronların herbirinin dört ayrı kuantum sayısı (n, l, ml. ms) 
ile belirlenir.Bu kural bir atomda bulunanherhangi iki elektronun 4 kuantum 
sayısının da aynı değerler alamayacağını, en azından birer kuantum sayılarının 
farklı olduğunu söyler. Örneğin 2s orbitalinde bulunan iki elektron bu kuantum 
sayıları n=2, l=0, ml=0 olmak üzere üçü de aynıdır. Fakat dördüncü kuantum 
sayıları farklıdır, bir elektronun ms = + 1/2 ve diğerinin ms = - 1/2dir.
Elektronların orbitalterdeki düzenlenmesi a) elektron sayılarının orbitaller üzerine 
yazılması 1s22s22p63s2 şeklinde ve b) oklarla olmak üzere iki türlü olabilir. Oklarla 
gösterimde yatay çizgi (-) şeklinde gösterilen orbital üzerine elektron sayısı kadar 
ok çizilir. 1 s ↑veya 1s ↑↓ gibi.

Örneğin bor atomunun elektronik yapısını gösterirsek

B'un atom numarası 5 olduğundan 5 elektrona sahiptir. Bu 5 elektronun 
orbitallerde dizilişi aşağıdaki şekillerde gösterilebilir:
a) Sayılarla gösterim: En düşük enerjili orbital 1s'den itibaren başlayarak 
elektronların dizilişi yapılır. Burada her kabuk ancak bir s orbitaline sahip olabilir 
ve maksimum 2 elektron alır, p orbitalleri üç tanedir toplam 6 elektron alabilir, 
d orbitalleri beş tanedir 10 elektron alabilir ve f orbitalleri yedi tanedir ve 14 
elektron alabilir şekilde toplu elektron sayısı gösterilir. 



5B: 1s2 2s2 2p1

veya kendinden önce gelen soy gaz köşeli paranteze alarak ve geri kalan 
elektronları göstermek de mümkündür:
5B: [He] 2s

2
 2p

1

b)Oklarla gösterim veya Hund kuralını uygulayarak gösterimde her bir elektron 
bir ok i le gösterildiğinden hangi orbitalde kaç elektron olduğu kolayca anlaşılır. 

2p _↑_ ___ ___

2s ↑↓

(5B) 1s ↑↓

Yukarı yönlü oklar ms = +1/2, aşağı yönlü oklar da ms =- 1/2 şeklinde 
düşünülerek elektronların dört kuantum sayısı da bu gösterimde açık bir 
şekilde ortaya çıkar.

Magnetik Özellikler:

Bir atomun orbitallerinde tek elektron varsa buna çiftleşmemiş elektron denir. 
Çiftleşmemiş elektron sayısı, ancak Hund Kuralına gösterimde görülebilir. 
Çiftleşmemiş elektrona sahip atom veya iyonların bir magnetik alan tarafından 
çekildiği, zayıfça mıknatıslık gösterdiği, deneysel olarak elde edilmiştir. 
Çiftleşmemiş elektronlara sahip maddelerin gösterdiği magnetik alana doğru 
çekilme özelliğine paramagnetizma denir. Bunun zıddı özellik (bütün elektronları 
çiftleşmiş maddelerin gösterdiği magnetik alan tarafından itilmesi) diamagnetizma 
adı verilir. Paramagnetizma sadece dışarıdan bir magnetik alan uygulandığı 
zaman gözlenenebilir. Birde kobalt, nikel, demir gibi metallerin dışarıdan bir 
magnetik alan uygulanmadığı halde kendiliğinden magnetik özellik göstermesi 
özelliği vardır ki buna da ferromagnetizma denir. Ferromagnetik malzemelerde 
büyük sayıda paramagnetik iyonla malzeme içinde küçük bölgelerde magnetik 
momentleri aynı bir yönde yönlenmiş olarak toplanmışlardır. Bu bölgeler bir defa 
güçlü bir dış magnetik alana maruz bırakıldıktan sonra, magnetik momentleri 
devamlı olarak hep aynı yönde yönelirler. Halbuki paramagnetik cisimlerde dış 
alan etkisi kalktıktan sonra magnetik özellik de kaybolduğu gözükür. 

Periyodik Tablo 

Periyodik tablo özellikleri bakımından elementler iki büyük gruba (metaller, 



ametaller) ayrılır.Elementlerin %85 i metal %15 i ametaldir. Metaller ile ametalleri 
ayıran sınır bölgesinde her iki grubun özelliklerini taşıyan bazı elementler 
bulunur.Bu elementlere yarımetal ismi verilir. Elementler tabloda A ve B grubu 
elementler olmak üzere ikiye ayrılırlar. A grubu elementleri baş grup elementler (s 
ve p), B grubu elementlerine de geçiş elementleri(d) ismi verilir. Geçiş elementleri, 
periyodik çizelgede IIA ile IIIA grubu elementleri arasında bulunurlar.Çizelgedeki 
yatay sıralara periyod, düşey sıralara grup ismi verilir. Doğadaki element sayısı 
89 tane olup, laboratuvarda sentetik yolla çekirdek reaksiyonları ile elde edilen ve 
radyoaktif olan 20 elementle birlikte yaklaşık 109'u bulmaktadırlar. Doğadaki 89 
elementin oda sıcaklığında 15'i gaz, 2'si sıvı ve 72'si de katıdır. Elementlerin 
isimlendirilmesi; i. o elementi keşfeden kişinin isminden yararlanarak (Küriyum, 
Einsteiniutn, Fermium gibi), ii. elementlerin keşfedildiği ülke veya şehrin ismine 
göre (Fransium, Germanyum, Polonyum,... gibi), iii. Elementin özelliğine göre 
(hidrojen: nydro=su, genes=üreten) ve çoğunlukla latince kelimelerle yapılmıştır, 
helyum: helios=güneş, lithium: lithos=kaya, selen=ay gibi latince kelimelerden 
türetilmiştir. 

Atomik ve İyonik Çap: 
Çekirdek etrafında elektron bulutları ile sarılmış küresel bir hacim işgal eden 
nötral bir atomun çapını kesin olarak bulmak oldukça güçtür. Ancak elektron 
bulutunun belirli bir hacimde sınırını çizerek oluşturulan küre atomun şeklini 
belirler. Buna göre belirlenmiş atomun çapı periyodik tabloda periyodlarda yatay 
olarak ilerledikçe -atom numarası arttıkça- küçülür. Nedeni yatay olarak ilerledikçe 
atomun dış kabuğuna bir elektron ve çekirdeğe de bir proton eklenir. Ancak 
kabuğa eklenen bir elektronun atomun hacmini genişletme gücü, çekirdeğe 
katılan bir protonun atomun hacmini küçültme gücüne eşit değildir. Daha 
küçüktür. Protonun atomun hacmini küçültme gücü galip geldiğinden atom çapı 
yatay olarak gittikçe küçülür.

Atomik çaplar gruplarda aşağı doğru indikçe büyür. Çünkü her grupta elektron bir 
üst kabuğa girer (n=2, n=3,... gibi) ve ilave protonların atom çapını küçültme 
etkisi, üst kabuğa girmiş bulunan elektronların çapı büyültme etkisinin yanında 
küçük kalır. 5B'da n=2 kabuğu varken 13Al'de n=3 kabuğu vardır. 5B'un atomik 
çapı 0.080 nm, 13Al'mun ki ise 0.143 nm'dir. Bütün bunların yanında elektron 
kaybettiği zaman oluşan iyonun çapının daha küçük, elektron kazandığı zaman 
oluşan iyonun çapının da daha büyük olacağı bilinmektedir. 
İyonlaşma Enerjisi: 
Herzaman dışarıdan ısı alan (endotermik) bir kimyasal olaydır. Gaz halindeki bir 
atomdan bir elektronu çıkarabilmek için gerekli minimum enerjiye 
iyonlaşmaenerjisiismi verilir. Bir elektronu çıkarmak için gerekli enerji birinci 
iyonlaşma enerjisi, ikinciyi çıkarmak için gerekli enerji ikinci iyonlaşma enerjisi 
üçüncüyü çıkarmak için gerekli enerjide üçüncü iyonlaşma enerjisi ismini alır. 
Tabii ki birinci iyonlaşmadan sonra + yüklü bir iyon oluşur. Artık bu + yüklü 
iyondan ikinci bir elektronu çıkarmak veya üçüncü bir elektronu çıkarmak daha 
büyük bir enerji gerektirir. 

İzoelektronik:
Bazı elementler elektron alıp vererek diğer bazı kementlerin elektron sayısına eşit 
elektrona sahip olabilirler. Elektron sayıları eşit olan element veya iyonlara 



izoelektronik ismi verilir. Örneğin 10Ne 10 elektron, 9F 9 elektrona sahiptir. Flor 
bir elektron daha alarak 10 elektrona sahip (F iyonu) olur. Böylece 10Ne ile9F - 
izoelektroniktir denir. Buna benzer şekilde 7N3-, 8O2-, 9F-, 10Ne , 11Na+ , 
12Mg2+, 13Al 3+ birbiriyle izoelektroniktir. Hepsinin on elektronu bulumaktadır.

Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri

Sentez Reaksiyonları (Synthesis Reactions) 

X + Y  XY genel formülü ile ifade edilir. X ve Y reaksiyona giren reaktantları 
sembolize etmektedir. Reaktantlar, element (N2, O2) olabileceği gibi bileşikte (CO2, 

CH4) olabilir. Çeşitli sentez reaksiyonları vardır. 

• Herhangi bir elementin, oksijen ile reaksiyonu sonucunda o elementin oksit 
bileşiği elde edilir. 

2Ba + O2   2BaO

Bazı elementlerin birden fazla oksit bileşiği vardır. Bunun sebebi ise oksijenle 
reaksiyona giren metalin farklı yüklere sahip olmasıdır.

4Cu+ + O22Cu2O
2Cu++ + O2 2CuO

• İki tane ametalin reaksiyonu sonucunda kovalent bağlı bileşik elde edilir. 

2H2 + O2   2H2O

• Ametaller oksijen ile reaksiyon verir. Buna örnek olarak karbondioksit gazı 
eldesini verebiliriz 

C + O2  CO2

• Bileşiklerin sentez reaksiyonlarına aşağıdaki örnek verilebilir. 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2

• Metal oksitlerin su ile reaksiyonu sonucunda hidroksit bileşikleri elde edilir. 

CuO + H2O  Cu(OH)2

Yanma Reaksiyonları 

Yanma reaksiyonları kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi 
sonucunda gerçekleşir.
CH4 + O2 CO2 + H2O
C2H6 + O2CO2 + H2O
C6H12O6 + O2 CO2 + H2O
C2H5OH + O2 CO2 + H2O



Yükseltgenme İndirgenme Reaksiyonları 

Elektron transferi ile gerçekleşen bir reaksiyondur.

Yükseltgenme olayı atomun elektron kaybetmesi ile veya oksidasyon sayısının 
artması ile gerçekleşirken indirgenme olayı ise atomun elektron kazanması ile veya 
oksidasyon sayısının azalması ile gerçekleşir.

S +O2S O2

0 0 4+ 2-

Yukarıdaki reaksiyonda kükürtün oksidasyon sayısı 0’dan +4’e yükselmiştir. Kükürt 
yükseltgenmiştir denir. Oksijenin ise oksidasyon sayısı 0’dan -2’ye azalmıştır (2 
elektron kazanmıştır). Oksijen indirgenmiştir. Bu tür reaksiyonlarda bir atom kendi 
kendine indirgenemez veya yükseltgenemez. Yükseltegenen atom aynı zamanda 
indirgen ajan olarak bilinir. Tam tersine indirgenen atom aynı zamanda yükseltgen 
ajandır. Bu tür elektron alış verişi olan reaksiyonlara redoks tepkimeleri denir. 

Bu tür reaksiyonlarda hesap yapılabilmesi için öncelikle atomların veya bileşiklerin 
oksidayon sayılarının bilinmesi gerekmektedir. Genel olarak şu şekilde 
sınıflandırılabilir.

1. Elementel haldeki ( O2, Na, H2, P4) tüm atomların oksidasyon sayısı 0 dır 

2. Basit iyonlarda oksidasyon sayısı iyonun sahip olduğu yüke eşittir (Cl- = -1, 
Na+ = +1) 

3. Hidrojen bir çok reaksiyonda +1 oksidasyon sayısına sahiptir. 

4. Oksijen içeren bileşiklerde oksijen genellikle -2 oksidasyon basamağına 
sahiptir. Fakat peroksit bileşiklerinde oksijen -1 oksidasyon basamağına 
sahiptir. 

5. Flor -1 oksidasyon sayısına sahiptir. 

Yukarıdaki temel kurallar eşliğinde bileşiği oluşturan atomların oksidayon 
basamakları hesaplanabilir. Burada öncelikle bileğin toplam oksidasyon sayısına 
bakılmalıdır. Yani eğer yüksiz bir bileşikse toplam oksidasyon sayısı o’ dır. Veya (-) 
yüklü bir bileşikse toplam oksidasyon basamağı (-1) dir.

K2CO3 yüksüz bir bileşik olduğu için toplam oksidasyon basamağı 0’ dır. Yani bileşiği 
oluşturan elementlerin elektronlarının toplamı 0 olmalıdır. Oksijenin -2 oksidasyon 
basamağına sahip olduğunu söylemiştik. Bileşikte 3 tane oksijen olduğundan 
,oksijenden gelen elektron sayısı 3 x (-2)= -6 dır. 

K 1+ oksidasyon basamağına sahiptir. Potasyumdan gelen elektron sayısı 2 x (+1)= 
+2. Buradan karbonun oksidayon sayısını bulabiliriz.

(-6) + (+2) + (x) = 0



x = +4 olmalıdır.

HSO4
- örneğinde ise bileşiğin toplam oksidasyon sayısı -1 dir .

Hidrojenin oksidasyon basamağı +1, oksijenin oksidasyon basamağı (-2) x 4 = 8

Kükürtün oksidasyon basamağı bulunabilir. (+1) + (-8) + (x) = -1

x = +6 

Eğer kükürt S2 şeklinde olsaydı o zaman (2x) demeliydik.

Yukarıda bahsedilenleri bir örnek üzerinde uygulayabiliriz.

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 

Fe2O3 bileşiğinde oksijenin oksidasyon sayısının -2 olduğunu ve bileşiğin toplam 
oksidayon sayısının 0 olduğunu biliyoruz

3 x (-2) + (2x)= 0

x= +3 (demirin oksidasyon basamağı)

Fe’ nin oksidasyon sayısı +3’den 0’ azalmış, yani elektron kaybetmiş, yani 
indirgenmiş, bu nedenlede yükseltgen ajan

CO bileşiğindeki karbonun oksidasyon sayısı (-2) + (x) = 0

X= +2 (karbonun oksidasyon sayısı)

CO2 bileşiğindeki karbonun oksidasyon sayısı 2 x (-2) + (x) = 0

X= +4 (karbonun oksidasyon sayısı)

C’ nin oksidasyon sayısı +2’den +4’ e yükselmiş , yani elektron kazanmış, yani 
yükseltgenmiş, bu nedenlede indirgen ajan.

Redoks Tepkimelerinin Eşitlenmesi

Reaksiyon Asidik çözeltide gerçekleşiyor ise 

1.Öncelikle verilen reaksiyonun yarı basamak reaksiyonları yazılarak atomların 
gerekli stokiyometrik dengeleri sağlanır.

MnO4
- + As4O6  Mn2+ + H3AsO4 (ana reaksiyon)

MnO4
-  Mn2+ (Mn +7 den +2 ye indirgeniyor)

As4O6  4H3AsO4 (As +3 den +5e yükseltgeniyor)

2. Reaksiyondaki Oksijen ve hidrojen dengeleri sağlanır.

• Eğer reaksiyon asidik ortamda oluşuyorsa her oksijen atomu için reaksiyonun 
karşı tarafına 1 H2O molekülü eklenir. Hidrojen dengesini sağlamak içinde su 
eklenen tarafın zıt tarafına gerektiği kadar H+ iyonu eklenir. 



8H+ +MnO4
-  Mn2+ + 4 H2O

10 H2O + As4O6 4H3AsO4 + 8H+ 

(reaksiyonun sağ tarafında 16 oksijen, sol tarafında 6 oksijen bulunmaktadır. Bu 
nedenle sol tarafa 10 H2O eklenmelidir)

3. Herbir ara reaksiyondaki, reaksiyonun sağında ve solundaki yükü eşitlemek için 
gerekli tarafa elektron eklenir.

8H+ +MnO4
-  Mn2+ + 4 H2O 

8 + (-1) = +7

+7= +2  5e + (+7) =+2à ( +2) = +2

5e +8H+ +MnO4
-  Mn2+ + 4 H2O 

10 H2O + As4O6 4H3AsO4 + 8H+ + 8e

4. İki yarı tepkimenin elektronlarını aynı yapıp yok edebilmek için gerekli 
katsayı ile çarpılır ve yarı tepkimelere taraf tarafa toplanır 

8x ( 5e +8H+ +MnO4
-  Mn2+ + 4 H2O ) 

5 x( 10 H2O + As4O6  4H3AsO4 + 8H+ + 8e)

40e +64H+ +8MnO4
- 8Mn2+ + 32H2O ) 

50 H2O +5As4O6 20H3AsO4 + 40H+ + 40e
_________________________________________

24H+ +8MnO4
- +5As4O6 +18 H2O  8Mn2+ + 20H3AsO4

Reaksiyon Bazik Çözeltide Gerçekleşiyor ise 

1. Öncelikle verilen reaksiyonun yarı basamak reaksiyonları yazılarak atomların 
gerekli stokiyometrik dengeleri sağlanır.

MnO4
- + N2H4MnO2 + N2 (ana reaksiyon)

MnO4
-  MnO2

N2H4 N2

2. Reaksiyondaki Oksijen ve hidrojen dengeleri sağlanır.

• Eğer reaksiyon bazik ortamda oluşuyorsa ise her oksijen atomu için 
reaksiyonun karşı tarafına 1 H2O molekülü eklenir. Eklenen suda bulunan 
hidrojen sayısı kadar diğer tarafa H2O molekülü eklenir. Tekrar oksijen, 
hidrojen eşitliğini sağlamak için eklenen su molekül kadar diğer tarafa OH- 

eklenir. 

MnO4
-  MnO2 + 2 H2O 



4H2O + MnO4
-  MnO2 + 2 H2O 

4H2O + MnO4
-  MnO2 + 2H2O + 4OH-(sağdaki ve soldaki su molekülleri birbirini 

götürür)

2H2O + MnO4
-  MnO2 + 4OH-

N2H4  N2 + 4H2O (her H atomu için 1 mol H2O gerekli)

4OH-+ N2H4 N2 + 4H2O (her eklenen 1 mol H2O molekülü için 1 mol OH- ters tarafa 
eklenir)

3. Herbir ara reaksiyondaki, reaksiyonun sağında ve solundaki yükü eşitlemek için 
gerekli tarafa elektron eklenir.

2H2O + MnO4
-  MnO2 + 4OH- 

(-1) = - 4

(-1) + 3e = - 4

3e +2H2O + MnO4
- MnO2 + 4OH- 

4OH-+ N2H4 N2 + 4H2O 

(-4) = O 

(-4) = O +4e

4OH-+ N2H4 N2 + 4H2O + 4e

4. İki yarı tepkimenin elektronlarını aynı yapıp yok edebilmek için gerekli 
katsayı ile çarpılır ve yarı tepkimelere taraf tarafa toplanır 

4 x (3e +2H2O + MnO4
-  MnO2 + 4OH-) 

3 x (4OH-+ N2H4N2 + 4H2O + 4e) 

12e +8H2O +4 MnO4
- 4 MnO2 + 16OH-) 

12OH-+ 3N2H4  3N2 + 12H2O + 12e
_______________________________________ 

4 MnO4
- + 3N2H4 4 MnO2 + 3N2 + 4H2O + 4OH-

Gazlar

Gazların Özellikleri

Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir. Gaz molekülleri 
birbirinden bağımsız hareket ederler. Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece 
London çekim kuvvetidir. Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. 



Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. 
Sonsuz oranda genişleyebilirler. Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. 
Yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar. Sıcaklık ile basınç doğru 
orantılıdır. Düşük yoğunlukları vardır. 

Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler. Bunlar; Basınç (P), sıcaklık (T) 
ve hacim (V) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir. Gazlar genellikle 
kokusuz ve renksizdirler. Bazılarının kokusu, rengi ve zehirliliği en belirgin 
özelliğidir. Br2 kahverengimsi kırmızı, I2 mor renkli, NO2 ve N2O3 kahve renkli, F2 

ve Cl2 yeşilimsi sarı, NH3 keskin kokulu, oksijen, azot ve asal gazlar dışındakiler 
zehirlidirler. 

Basınç: Basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin, o yüzeyin alanına bölünmesiyle 
bulunur. 

P(Pa) = F(N)/ A(m2) 
Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Bir barometredeki cıva yüksekliğine 
barometre basıncı denir. Atmosfer koşulları ve yükseklikle değişir. Standart 
atmosfer (atm), civa civa yoğunluğu 13,5951 g/cm3 (0 oC ) ve yerçekimi ivmesi g = 
9,80665 ms-2 olduğu durumda, 760 mm yükseklikteki bir civa sütununun 
oluşturduğu basınç olarak tanımlanabilir. 

1 atm = 760 mm Hg
1 atm= 760 torr
1 atm = 101,325 N/ m2

1 atm = 101,325 Pa
1 atm = 1,01325 bar
Basit Gaz Yasaları 

Boyle Yasası: Sabit sıcaklıkta, sabit miktardaki gazın hacmi, basıncı ile ters 
orantılıdır. 

P a 1/V ya da PV = a (a sabit ) 

Orantı işareti (a) yerine eşitlik ve orantı sabitini koyarsak, sabit bir sıcaklık ve 
miktardaki gazın basınç ve hacim çarpımı bir sabite eşittir. Bu sabit değerde gazın 
miktarı ve sıcaklığına bağlıdır. 

Örnek

30 litre bir gazın, basıncı 6 atmosferden 3 atmosfere düşürüldüğünde hacmi ne 
olur? 

Çözüm: Gazın sadece bir P1, V1 hali belli olması PxV sabitini bulmaya yeterlidir. 

P1 = 6 atm, V1 = 30 L 

P1.V1 = P2V2 

6 (atm) x 30 (L) = 3 atm x V2 

V2 = 180 L atm / 3 (atm) 



V2 = 60 L bulunur. 

Charles Yasası:Sabit basınçtaki, gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdır.

V a T veya V = bT (b Sabit) T (K) = t (oC) + 273,15

Örnek

25°C de 50 cm3 gaz 0°C ye soğutulursa hacmi ne olur?

Sıcaklık mutlaka mutlak sıcaklık cinsine çevrilmelidir: 

bağıntısı kullanılarak ve V1 = 50 cm3, T1 = 25°C + 273 = 298 K, T2 = 0°C + 273 
K alınarak 

50/293 =V2 (cm3) / 273 V2 = 46,6 cm3 elde edilir. 

Normal (ideal ) Basınç ve sıcaklık: Gazların özellik olarak sıcaklık ve basınca 
bağlı olması nedeniyle, normal sıcaklık ve basınç kavramları kullanılır. Gazlar için 
normal sıcaklık 0oC =273.15 K ve normal basınç 1 atm =760 mmHg dır. 

Avagadro Yasası: Sabit sıcaklık ve basınçta, bir gazın hacmi miktarı ile doğru 
orantılıdır. 

Bu kuram iki farklı şekilde ifade edilir. 

1. Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların eşit hacimleri aynı sayıda molekül 
içerir. 

2. Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların aynı sayıdaki molekülleri eşit hacim 
kaplar. 

V a n veya V = c.n 

Normal koşullarda bir gazın 22.414 L’si 6,02x1023 molekül ya da 1 mol gaz 
bulunur. 

1mol gaz = 22.4 L gaz (normal koşullarda) 

Birleşen Hacimler Yasası: Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu tepkimelerde gazlar 
tamsayılarla ifade edilen basit hacim oranlarıyla birleşirler. 

İdeal Gaz denklemi 

Basit gaz yasalarından yararlanarak, hacim, basınç, sıcaklık ve gaz miktarı 
gibi dört gaz değişkenini içeren tek bir denklemde birleştirilerek ideal gaz 
denklemi elde edilir.
1. Boyle yasası, Basıncın etkisini tanımlar, P   1/V
2. Charles yasası, Sıcaklık etkisini tanımlar, V   T
3. Avagadro Yasası, gaz miktarının etkisini tanımlar, V   n
Bu gaz yasalarına göre, bir gazın hacmi, miktar ve sıcaklık ile doğru orantılı, 
basınç ile ters orantılıdır. Yani V   nT/P ve V= RnT/P



Pv = nRT 
İdeal gaz denklemine uyan bir gaza ideal veya mükemmel gaz ismi verilir. 
İdeal gaz denkleminde gaz sabitinin değeri ideal şartlardaki birimlerden 
yararlanarak bulunur.
R = PV/ nT = 1 atm x 22,4140 L / 1 mol x 273,15K = 0,082057 L atm/mol K = 
0,082057 L atm mol-1 K-1 elde edilir.
SI sistemine göre 
R = PV/ nT = 101,325 Pa x 2,24140.10-2 m3 / 1 mol x 273,15K = 8.3145 m3 Pa 
mol –1 K-1

R = 8,3145 J mol-1 K-1

Örnek
800 ml bir kapta 275 oC de 0.2 mol O2 nin oluşturduğu basınç ne kadardır? 
PV = nRT 
P x 0,800 L = 0,2 x 0,082 L atm mol-1 K-1 x (273 + 275) K 
P = 11,2 atm 
Genel Gaz Denklemi
Bazı durumlarda gazlar iki farklı koşulda tanımlanır. Bu durumda ideal gaz 
denklemi, başlangıç ve son durum olmak üzere iki kere uygulanır.
PiVi = ni R Ti R = PiVi / ni Ti

PsVs = ns R Ts R = PsVs / ns Ts

PiVi / ni Ti = PsVs / ns Ts bağıntısına genel gaz denklemi denir.

Mol kütlesi tayini

Bir gazın sabit sıcaklık ve basınçta kapladığı hacim bilinirse, gaz miktarı (n), 
mol cinsinden, ideal gaz denklemiyle bulunur. Gazın mol sayısı, gaz kütlesinin 
(m) molekül ağırlığına (M) bölümüne eşit olduğundan, gaz kütlesi bilinirse n = 
m / M den yararlanarak mol kütlesi bulunabilir.
PV = mRT/M
Gaz Yoğunlukları:
Bir gazın yoğunluğu bulunurken d = m/V yoğunluk denkleminden yaralanılır. 
İdeal gaz denkleminde n/V yerine P/RT konulur.

d = m/V = MP/ RT
Sıvı ve katı yoğunlukları arasında belirli farklar vardır.

a. Bir gazın yoğunluğu mol kütlesi ile doğru orantılıdır. Katı ve 
sıvıların ise yoğunlukları ve mol kütleleri arasında kayda değer 
bir ilişki yoktur.

b. Gaz yoğunlukları basınç ve sıcaklığa bağlıdır. Basınç ile doğru 
orantılı, sıcaklık ile ters orantılıdır. Katı ve sıvıların yoğunlukları ile 
mol kütleleri arasında kayda değer bir bir ilişki olmakla beraber, 
basınca çok az bağlıdır.



Asitler ve Bazlar

Asit ve Bazların Tanımı

Asitler yapısında hidrojen bulunan ve sudaki çözeltisine hidrojen iyonu (H+) veren 
maddelerdir. En belirgin özellikleri ekşi tatda olmaları ve asit-baz indikatörü 
denilen bazı organik boya maddelerinin rengini değiştirmeleridir. Örneğin 
turnusolün mavi rengi asitle kırmızıya dönüşür. Örnek olarak hidroklorik asit, HCl, 
verebiliriz.

Bazlar yapısında hidroksil bulunan ve sudaki çözeltisine hidroksil iyonu (OH-) 
veren maddelerdir. Elde kayganlık hissi uyandıran ve yine asit-baz indikatörlerinin 
rengini değiştiren maddelerdir. Örneğin turnusolün kırmızı rengi bazlarla maviye 
dönüşür.

Örnek olarak sodyum hidroksit, NaOH, verilebilir.

Asit ve bazlar birleşerek birbirlerini nötralleştirir ve su oluşturur.

HCl+ NaOH → NaCl + H2O

H+ + OH-→ H2O

Diğer bir tanıma göre asitler proton veren, bazlar ise proton alan maddelerdir.

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Yukarıdaki tepkimede HCl, proton verdiğine göre asit, H2O ise proton aldığına 
göre bazdır. HCl ve H2O arasındaki tepkime sonucunda konjüge asit ve bazlar 
oluşur. Ancak H+ iyonunun suda serbest halde bulunması olası değildir. Su 
molekülleriyle sarılması beklenir. Yaklaşık dokuz su molekülüyle sarılan H+ iyonu, 
bunlardan birisi ile de sıkıca bağlanır. Dolayısıyla suda, H+ yerine daima H3O 
iyonundan söz etmek gerekir ve bu iyona hidronyum iyonu denir. Arrhenius' a 
göre baz olması beklenmeyen amonyak çözeltisi bu tanıma göre bazdır, bu da 
aşağıdaki tepkime ile verilebilir.

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH- 

baz(1) asit(2) konjüge konjüge 
asit(1) baz(2) 

Yukarıdaki tepkimeye bakacak olursak, NH3 proton aldığı için baz, H2O ise proton 
verdiği için asittir. Aynı zamanda NH4, NH3 ün konjüge asidi, OH- ise H2O nun 
konjüge bazıdır. 

HCl ve NH3 örnekleriyle reaksiyona giren su molekülü, HCl’ye karşı baz olarak 
(proton alan), NH3’ e karşı ise su asit olarak (proton veren) davranmaktadır. Buda 
su molekülünün reaksiyona girdiği maddeye göre asit veya baz olarak 
davrandığını gösterir. Bu tür maddelere amfiprotik maddeler denir. 



Amfiprotik maddelere örnek olarak H2O, ROH, HCO3
-, H2PO4

-, HPO4
2- verilebilir. 

Lewis' e göre ise asit elektron çifti alan, baz ise elektron çifti verebilen maddedir. 
Baz grubuna genellikle elektron verebilen oksijen veya azot içeren maddeler girer. 
Diğer taraftan hidrojen içermeyen maddeler asit olabilir. Örneğin bor triflorür, BF3, 
bir asittir, çünkü elektron eksikliği vardır ve bunu tamamlamak ister. Öte yandan 
NH3 veya diğer azotlu maddelerde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunur, 
dolayısıyla bazdır.

Suda Asit ve Baz Dengeleri

Bir asit veya baz suda çözüldüğünde iyonlaşır (dissosiye olur). İyonlaşmanın 
derecesi asit veya bazın kuvvetiyle ilişkilidir. Kuvvetli bir asit tamamen iyonlaşır, 
zayıf bir asit ise kısmen iyonlaşır. Aynı durum bazlar için de geçerlidir. 

HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 ve H2SO4 gibi asitler kuvvetli asitlerdir. 

Zayıf asit ve bazlar ise suda kısmen iyonlaşırlar. Bir tek H+ iyonu verebilen zayıf 
bir asit HA genel formülü ile gösterilir. Su ile olan reaksiyonu da aşağıdaki gibidir. 

HA + H2O ↔ H3O+ + A-

Bu reaksiyonun denge sabiti şu şekilde gösterilir. 

Kdenge = (Çıkan Ürünler)/ (Giren Ürünler) 

Kdenge = ([H3O+] [A-]) / ([HA] [H2O]) 

Suyun derişimi sabit olduğu için aşağıdaki ifade şu şekilde kullanılır. 

Kdenge . [H2O] = ([H3O+] [A-]) / [HA] = Ka 

Ka denge sabitine asitlik sabiti denir. 

Aynı şekilde tek proton alabilen zayıf bir bazı B genel formülüyle gösterilir. 

B + H2O ↔ BH+ + OH-

Denge sabiti aşağıdaki 

Kdenge = ([BH+] [OH-]) / ([B] [H2O] 

veya 

Kdenge . [H2O] = ([BH+] [OH-]) / [B] = Kb 

Kb denge sabitine bazlık sabiti denir. 



Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH 

Suyun iyonlaşma dengesini aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür.

H2O + H2O H3O+ + OH-

Kdenge = ([H3O+] [OH-]) / ([H2O]2

Kdenge . [H2O]2 = [H3O+] [OH-] = Ksu

25°C da Ksu nın değeri 1,00.10-14 dür. Sıcaklık arttıkça iyonlaşma yüzdesi 
artacağından Ksu yükselir. Saf suda hidronyum ve hidroksit iyonu derişimlerinin 
aynı olacağı kesindir, dolayısıyla

[H3O+] = [OH-]

Ksu = [H3O+]2 = [OH-]2

[OH-] = [H3O+] = (1,00.10-14) 1/2 = 1,00x10-7 M dir.

Sulu ortamda asitlik veya bazlık derecesini pH kavramı ile belirtilir. Ve

pH = -log [H3O+]

pOH = -log [OH-]

şeklinde ifade edilir.

pKsu = -log Ksu

pKa = -log Ka

pKb = -log Kb dir.

25oC da saf suda

pH + pOH = 14

pH değeri 0-7 olan çözeltiler asidik, 7-14 olan çözeltiler ise baziktir.

Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH

Derişimi 1x10-6 Mdan daha büyük kuvvetli asit çözeltilerinde kuvvetli asit veya 
kuvvetli baz tamamen iyonlaştığı için derişimi, H3O+(hidronyum) iyonu veya 
OH- (hidroksit) iyonu derişimine eşittir.
pH = -log CA dır. 



Örnek:

0,05 M HCl çözeltisinin pH sını bulunuz.

Çözüm: 
HCl + H2 O → H3O+ + Cl-

[H3O+] = [HCl] = 0,05 M

pH = -log 0,05 = 1,30 

Aynı durum kuvvetli bazlar için de geçerlidir.

pOH = -log CB dir.

Derişimin 10-6 M dan küçük olması durumunda suyun iyonlaşma etkisini göz 
önüne alacağımızdan çözeltideki OH- derişimi için aşağıdaki eşitliliği 
yazmamız gerekir.

[OH-] = CB + [OH-]su

[OH-]su = [H3O+]su = C olduğundan

Ksu = (CB+C) . C = 1,00.10-14

C2 + CB . C – 1,00.10-14 = 0 dır.

Bu eşitliğin çözümü ile C yani sudan gelen hidroksit iyonu derişimi bulunur, CB 

ye eklenerek çözeltideki hidroksit derişimine geçilir ve pOH hesaplanır.

Örnek:
100 ml 0,050 M NaOH ile 100 ml 0,020 M Ca(OH)2 çözeltileri karıştırılıyor. 
Elde edilen çözeltinin pOH ve pH değerleri nedir?

Çözüm:
NaOH + H2O → Na+ + OH-

0,05 0,05 0,05

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- 

0,020 0,020 2x(0,020)

İki tane ayrı baz çözeltisinin karıştırılması ile oluşan yeni çözeltide hidroksit 
iyonu derişimi şöyle bulunur.
Çözeltideki toplam OH- iyonu, NaOH ve Ca(OH)2 tarafından verilir. Her iki 
çözeltiden 100’er mL alındığından çözeltinin son hacmi 200 mL olur.

M = n/V formülünde hacim değiştiği için molarite de değişecek. Öncelikle M x 
V formülünden yeni mol sayısı (n) bulunur. Daha sonra bu mol sayısı (n) 
toplam hacime (V) bölünerek yeni derişim bulunur.



[OH-] = (100 x 0, 050+ 100 x 0, 040) / 200 = 4,50.10-2 M

pOH = -log 4,50.10-2 = 2-log 4,50 = 2-0,65 = 1,35

pH = 14-pOH = 14-1,35 = 12,65

Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH

Tamamen iyonlaşmayan asitlere ve bazlara zayıf asit veya baz denir. Zayıf 
asitler HA, zayıf bazlarda B ile gösterilir.

HA + H2O ↔ H3O+ + A- Ka = [H3O+] [A-] / [HA]

2H2O ↔ H3O+ + OH- Ksu = [H3O+] [OH-] 

Eğer Ka değeri 10-4 ile 10-9 arasında ve asidin başlangıç derişimi 1-10-3 M 
arasında ise, suyun iyonlaşma dengesinin pH ye etkisini olmadığı kabul edilir. 
Sadece Ka denge ifadesini kullanarak hidronyum derişimi hesaplanabilir. 
Dengede

[HA] = CHA - [H3O+] yazılabilir. Aynı zamanda

[A-] = [H3O+] olduğundan 

Ka = [H3O+]2 / (CHA - [H3O+])

Formülünden H3O+ iyonunun derişimi bulunur.

Bu tür problemlerin çözümünde diğer bir kabul ise başlangıç derişiminin Ka ya 
oranı,
(CHA / Ka)   10 ise asidin iyonlaşması ile başlangıç derişiminin fazla 
değişmediği düşünülebilir ve paydadaki H3O+ derişimi CHA yanında ihmal 
edilebilir.

Ka = [H3O+]2 / CHAformülünden [H3O+] çekilerek,

[H3O+] = (Ka . CHA) bağıntısı bulunur.

Örnek:

Derişimi 0.10 M olan Asetik asit ( CH3COOH) çözeltisinin pH si nedir?
Ka = 1,75x10-5 (25oC) 

Çözüm:

CH3COOH veya genel formülü ile HA suda
HA + H2O ↔ A- + H3O+

Başlangıç: 0,10 M 0 0



Değişim -x +x +x

Dengede: (0,10-x) M +x +x

Ka = [H3O+]2 / CHA

Ka =1,75x10-5 = x2 / (0,10-x)

Son kabulümüzün uygulanabilirliği test edildiği zaman

0,10 / 1,75.10-5 >103

Asidin iyonlaşması ile başlangıç derişiminin fazla değişmediği düşünülebilir ve 
paydadaki H3O+ derişimi CHA yanında ihmal edilebilir.

1,75x10-5 = x2 / 0,10

x2 = 1,75x10-6

[H3O+] = x = 1,32x10-3M

pH = -log 1,32x10-3

pH = 2,88 

Aynı kurallar zayıf bazlar içinde geçerlidir.

B + H2O ↔ BH+ + OH- Kb = ([BH+] [OH-] / [B]

2H2O ↔ H3O+ + OH- Ksu = [H3O+] [OH-] 

Kb = [OH-]2 / CB – [OH-]

Kb = [OH-]2 / CB

Eğer Kb değeri 10-9 dan küçük ve bazın derişimi de 10-3 M dan daha küçük ise 
suyun iyonlaşma etkisini göz önüne almak zorundayız.

B + H2O ↔ BH+ + OH- Kb = ([BH+] [OH-] / [B]

2H2O ↔ H3O+ + OH- Ksu = [H3O+] [OH-] 

[OH-] = [OH-]zayıf baz + [OH-]su

Zayıf bazdan gelen [OH-] aynı zamanda [BH+] ya, sudan gelen [OH-] ise suyun 
[H3O+] ya eşittir. Dolayısıyla 

[OH-] = [BH+] + [H3O+] yazılabilir.

[BH+] = Kb [B] / [OH-]



[H3O+] = Ksu / [OH-] 

Bu değerler yerine konulduğunda 

[OH-] = Kb [B] / [OH-] + Ksu / [OH-]

[OH-]2 = Kb[B] + Ksu

[OH-] = (Kb[B] + Ksu)1/2

Baz zayıf olduğundan dengedeki B derişimi, bazın başlangıç derişimine eşit 
olarak düşünülebilir. Böylece eşitlik 

[OH-] = (KbCB + Ksu)1/2 

haline gelir.

KbCB >> Ksu olduğunda eşitlik 

[OH-] = (KbCB) 1/2 şeklini alır.

Örnek:

2,5x10-5 M anilin, C6H5NH2, çözeltisindeki türlerin derişimlerini ve pH 
değerlerini bulunuz.

Kb = 4,30x10-10

Dikkat edilmesi gereken husus Kb değerinin 10-9 dan, baz derişimin ise 10-3 M 
dan küçük olduğudur. 

C6H5NH2 + H2O ↔ C6H5NH3
+ + OH-

[OH-] = (KbCB) 1/2 

[OH-] = (4,30x10-10 x 2,5x10-5 + 1,00x10-14)1/2 = (1,08x10-14 + 1,00x10-14) 1/2

[OH-] = 1,44x10-7 M

[OH-] = [C6H5NH3
+] = 1,44x10-7 M

[C6H5NH2] = 2,5x10-5–1,44x10-7 = 2,49x10-5 M

[H3O+] = Ksu / [OH-] = 1,00x10-14 / 1,44x10-7 = 6,94x10-8 M

pH= -log 6,94x10-8 = 7,16



Kimyada Bazı önemli Kavramlar

1-Mol Sayısı

SORU: 1 mol NaOH de kaç mol Na, O ve H vardır.

1 mol Na, 1 mol O, 1 mol de H vardır.

SORU: 1 mol CaCl2 de kaç mol Ca, kaç mol Cl iyonu vardır.

1 mol Ca, 2 mol Cl vardır. 

SORU: 49 gr H2S04 kaç mol eder 

2. Konsantrasyon ( Hacimce Yüzde )

Çözünen madde ağırlığının, birim hacim olarak kabul edilen (lt, ml gibi) çözeltideki 
miktarını gösterir. Çözelti sıcaklığı oda sıcaklığında (200C de) olmalıdır.

Konsantrasyonlarda başka bir şey söylenmediyse, genellikle 100 ml çözelti anlaşılır. 
Şu halde,

Örneğin konsantrasyonu 30 olan bir şeker çözeltisi demek 100 ml çözelti içerisinde 
30 gr şeker bulunan çözelti demektir. Hazırlamak için 30 gr şeker tartılır bir kaba 
konur ve 100 ml olana kadar su ilave edilir. Bu yüzdeye hacimce yüzde de denir. 

ÖRNEK: 10 gram NaCl ile konsantrasyonu 6 olan bir tuz çözeltisi hazırlayınız.

Bizden istenen çözeltinin 100 ml sinde 6 gram tuz bulunacak, o halde 6 gram tuz 100 
ml çözeltide bulunursa, verilen 10 gr tuz 

10 gr tuz ile hepsi birden 166,6 ml çözelti olacak şekilde hazırlanır.

ÖRNEK: Orijinal fabrika ambalajlı HC1 asidi şişesinin etiketinde % 37 ve yoğunluk 
(d) olarak da 1,19 yazılmıştır. Acaba şişedeki bu HC1 asidi çözeltisinin 
konsantrasyonu nedir (% de kaçlıktır) 

Bu hidroklorik asit çözeltisinin 1 ml sinde, 

Ağırlık = Hacim x Yoğunluk

1,19 X 0,37 = 0,44 gr tuz asidi var

O halde 100 ml de 



0,44 x 100 = 44 gr tuz asidi vardır.

Fakat aynı şişenin üzerinde fabrikanın yazdığı % 37 ise, bu HC1 çözeltisinin 100 
gramında 37 gram asit bulunduğunu gösterir.

3. Ağırlık Yüzdesi

Ağırlıkça yüzde, çözeltinin 100 gramında çözünen maddenin gram miktarı ile ifade 
edilir. Burada çözelti sıcaklığının 20 0C olması gerekmektedir. 

Şu halde ,

Veya

ÖRNEK :% 20 lik bir şeker çözeltisi demek, 80 gram suda 20 gr şeker var demektir. 
Diğer bir deyimle, 100 gramlık bir çözeltide 20 gram şeker vardır. Böyle bir şeker 
çözeltisi % 20 liktir.

ÖRNEK :% 13 lük şeker çözeltisinden 75 gram hazırlayınız. Diğer bir deyimle 75 
gram % 13 lük şeker çözeltisi hasırlayınız.

% 13 lük şeker çözeltisi demek, 13 gram şeker, 87 gram su ile karıştırılacaktır. Diğer 
deyimle 100 gram çözeltide 13 gram şeker bulunacak demektir.

1 ml su, normal oda sıcaklığında yaklaşık 1 gr olduğundan, genel olarak 13 gram 
şeker tartılıp 87 gr (=ml) su ile karıştırılarak % 13 lük şeker çözeltisi yapılabilir. Fakat 
bizden 100 gr değil, 75 gram % 13 lük şeker çözeltisi isteniyor.

100 gr çözelti için 13 gr şeker lazım
75     gr     ____"     _____"     X     __  
13 x 75 / 100 = 9,75 gr şeker alınmalıdır.

75 - 9,75 = 65,25 ml ( su için ml = mg alınabilir) içerisinde 9,75 gr şeker çözülür. % 
13 lük şeker çözeltisi elde edilir.

ÖRNEK : 1 ppm lik şeker çözeltisi hazırlayınız.

1 ppm lik bir şeker çözeltisi demek, 1 milyon kısım çözeltide 1 kısım şeker var 
demektir. 1 kilogramda l milyon miligram olduğundan. demek ki 1 kg şeker 
çözeltisinde sadece 1 mg şeker vardır. Gerisi sudur.

ÖRNEK : 35 ppm lik bir şeker çözeltisi hazırlayınız.

35 mg şeker 1000000 - 35 = 999965 mg veya yaklaşık 999,5 ml su ile karıştırılacak 
demektir.



4. Ağırlık Yüzdesi ( % ) Hesapları

ÖRNEK : 7 gram şeker 63 gram suda çözünürse, bu şeker çözeltisi yüzde 
kaçlıktır?

X = 10 Demek ki bu çözelti % 10 luktur.

ÖRNEK: 7 gram şekerden % 10 luk bir çözelti yapmak için bu miktar şekeri kaç 
gram suda çözmelidir.

Su = 63 gram

ÖRNEK: 63 gram su ile % 10 luk bir HCl çözeltisi yapmak için kaç gram HCl 
alınmalıdır.

Yukarıdaki formüle göre 7 gram HCl alınmalıdır. Ancak birçok asitler % 100 lük 
değildir. HC1 şişesinin üzerinde % 37 ve yoğunluk 1,19 yazılıdır.

Şu halde bu şişedeki HCl 1 ml sinde 1,19 x 0,37 = 0,4403 gram HCl vardır. O 
halde 7 gram tuz asidi almak için şişeden 7/0,4403 = 15,8 ml HCl çözeltisi almak 
lazımdır. Bütün çözeltinin ağırlığı, 63 + 7 = 70 gr olacağına göre, bir kaba 15,8 ml 
HCl asidi koyup üzerine tümü 70 gr olana dek su katılmalıdır. (Su + Asit olarak 
konacak)

ÖRNEK :% 10 luk bir şeker çözeltisinden % 7 lik bir şeker çözeltisi yapmak için 
% 10 luk yoğun şeker çözeltisi kaç gram su ile seyreltilmelidir?

Değerler formülde yerine konursa,

X = Su = 42,5 gr

Diğer deyimle % 10 luk 100 gr çözeltiyi 42,85 gr su ile seyreltmelidir.

Aşağıda aynı örnek bir başka pratik usulle tekrar çözülecektir. Bu çapraz usule 
göre;

Sol üstte % 10 luk şeker çözeltisinin sadece 10 rakamını, bunun çok altına 
damıtık su(% 0) olduğu için 0 rakamına ve nihayet bunların karışmasından 
istenen % 7 liğin 7 rakamını, daha önceki iki rakamın ortalarına gelmek üzere sağ 
açığına yazdıktan sonra, 10 - 7 = 3 yani % 10 luktan, istenen % 7 lik çıkınca kalan 
3 rakamını aynı yönde sağ alt köşeye, istenen % 7 likten O çıkınca kalan 7 
rakamını sağ üst köşeye yazar ve deriz ki, % 10 luk şeker çözeltisinden 7 kısım 
alıp, bunu 3 kısım su ile sulandıracak olursak, istediğimiz % 7 lik bir çözelti elde 
ederiz. Örneğin % 10 luk şeker çözeltisinden 7 gram alıp, bunu 3 gram su ile 
karıştırırsak, % 7 lik (7 + 3 = 10) 10 gram şeker çözeltisi elde edilir.

ÖRNEK: Elimizde birisi % 10 luk, diğeri % 3 lük iki HC1 çözeltisi var. Bunlardan 
her birisinden ne miktar karıştıralım ki, istediğimiz % 5 lik HCl çözeltisini yapmış 
olalım ve bu suretle seyrel tik % 3 lük HCl çözeltisini de dökmeyip kullanmış 



olalım.

Bu problemin çapraz yazılışında artık sol alt köşedeki damıtık su değil % 3 lük 
HC1 çözeltisi olduğundan, buraya suda olduğu gibi O değil 3 yazmamız 
gerekiyor.

Şekildeki çapraz yazılışta hemen görüleceği gibi % 10 luk tan 2 kısım alıp bunu 5 
kısım % 3 lük çözelti ile seyreltirsek, elimize ( 2 + 5 = 7 ) 7 kısım % 5 lik çözelti 
geçer.

ÖRNEK : %10 luk bir şeker çözeltisinden 140 gr, % 7 lik bir şeker çözeltisini 
hazırlamak için, ne miktar şeker çözeltisi alıp, ne miktar su ile karıştırmalıdır ? 

10 7

7 

0 3

Yine çapraz yazılır, fakat su burada 0 olduğundan sol alt köşeye yazılır. 
Görüldüğü üzere, % 10 luk 7 kısım şeker çözeltisi 3 kısım su ile karıştırılıp 10 
kısım % 1lik çözelti elde etmek için 7 kısım (yani 7 gram) % 10 luk çözelti almak 
gerekirse 140 kısım yani 140 gram % 7 lik çözelti yapmak için,

140 x 7 / 1O = 98 gram % 10 luk şeker çözeltisini alıp bunu

140 - 98 = 42 gr su ile seyreltilmelidir.

ÖRNEK : % 10 luk 63 gr şeker çözeltisi var. Bunun hepsini kullanmak şartıyla % 
7 lik bir şeker çözeltisi yapmak için ne kadar su katmalıdır.

10 7

7 

0 3

% 7 lik çözelti yapmak için, % 10 luktan 7 gr alıp bunu 3 gr su ile seyrelterek 10 gr 
istenen % 7 lik çözelti elde edilir. O halde bu istenen çözeltiyi yapmak için % 10 
luk şeker çözeltisinden alınan 7 grama 3 gram su katmak gerekirse, elimizde 
bulunan 63 gram şeker çözeltisine, 63 x 3 / 6,3 gr su katmalıdır.

Bunu formülle çözersek, % 10 luk 63 gram şeker çözeltisine ne miktar şeker 
bulunduğunu hesap etmek gerekir. 0,10 x 63 = 6,3 gr dır. O halde çözeltide 
bulunan bu kadar gram şekeri formüle koyarsak,

X = Su = 27 gram bulunur.

ÖRNEK : % 10 luk 63 gr şeker çözeltisine 27 gr su katılırsa, % kaçlık bir çözelti 



elde edilir.

Temel formül ile çözmek için, % 10 luk 63 gr şeker çözeltisinde önce kaç gram 
şeker bulunduğunu hesap etmek gerekir ki, bu da 63 x 0,10 gramdır. Bu değer 
formülde yerine konursa,

X = 7 bulunur. Yani % 7 lik bir çözelti olur. Bunu çapraz usulle çözemeyiz.

ÖRNEK: Birisi % 10 luk 12 gr şeker çözeltisi, diğeri % 3 lük 30 gr şeker çözeltisi 
vardır. Bunların her ikisi birbirine karıştırıldığı zaman % kaçlık bir çözelti elde 
edilir?

X = % 5 lik olur

5. Hacimce Yüzde

ÖRNEK : % 95 lik bir alkolü sulandırmak suretiyle % 40 lık 200 ml bir alkol 
çözeltisi yapmak için ne miktar alkolü alıp sulandırmalıdır ? 

Alınacak alkol miktarına X dersek, 

X - 84,2 mi alkol 

200 ml ye su ile tamamlanır. 

Çapraz usulle ise, 

% 95 lik alkolden 40 ml alıp 55 ml su ile karıştırmak gerekir. (% 40 lık alkol için) 
200 ml çözelti için , 

% 95 lik alkol alıp üzerine 200 ml olana kadar su koyulur.

ÖRNEK : % 90 lık 100 ml bir alkol çözeltisinden % 70 lik bir çözelti hazırlamak 
için buna ne kadar su katmalıdır.

Alınacak alkol miktarına X dersek, 

X - 28,5 ml bulunur.

6. Molarite



1 ml çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır. Örneğin 1 ml HCl çözeltisi içinde 1 
mol ( 36,5 gr HCl) bulunuyorsa bu çözeltinin molaritesi 1 M olur. 1 litre çözeltide (0,1 
mol 3,65 gr) HCl bulunuyorsa 0,1 M olur. 

1 litre çözeltide O,95 gram HCl çözülmüş ise bu miktar HC1 n = 10,95 / 36,5 - 0,3 M 
olur. 

ÖRNEK: % 98 lik 5 gr H2SO4 saf su ile 1 litreye tamamlanırsa bu çözelti kaç mol gr 
olur. 

100 gr çöz. 98 gr H2SO4
5 gr çöz X
----------------------------------------------------

X = 5.98 / 100 = 4,9 gr saf HgSO4 vardır. 

4,9 gr H2SO4 n = 4,9 / 98 = 0,05 M Sülf.Asit

O halde 1 litrede 0,05 mol sülfürik asit vardır ve bu çözelti 0,05 M dır. 

Genel olarak formüllemek gerekirse ; 

V = Çözeltinin hacmi

Ma= Çözünen maddenin molekül ağırlığı

g= Çözünen madde miktarı

Eşit molaritedeki çözeltiler için çözünen maddelerin mol sayıları eşit, fakat çöz genin 
mol sayıları eşit değildir. 

ÖRNEK : 1,2 M lık 250 ml bir sülfürik asit çözeltisi hazırlamak için kaç gram sülfürik 
asit almak lazımdır. 

1,2 M demek, 1 litre çözeltide 1,2 x 98 = 117,6 gr sülfürik asit bulunacak demektir. 
Bizden istenilen 0,25 lt çözeltide, 0,25 x 117,6 = 29,4 gr H2SO4 bulunacak. 

ÖRNEK : Molaritesi 0,7 M olan şeker çözeltisi hazırlayınız. 

Demek ki 0,7 mol gram şeker alıp, bunu tümü 1 lt çözelti olacak şekilde suda 
çözeceğiz. Şekerin molekül ağırlığı 342 gr olduğuna göre 0,7 mol şeker 0,7 x 342 = 
7,38 gramdır.

7. Normalite

Çözeltinin litresinde çözünen maddenin eşdeğer gram (Ekivalent) sayısıdır. l N 
(Normal) çözelti içerisinde l ekivalent gram bulunur.



Asitler için eşdeğer gram :

Bazlar için :

Tuzlar için :

1 eş-gr HCl = 36,1 /1 = 36,5 gr

1 eş-gr NaOH = 40 / 1 = 40 gr

1 eş-gr Ca(OH)2 =74/2=37 gr.

NaOH , HC1 gibi formül ağırlığı eşdeğer gramına eşit olan maddelerin 
çözeltilerinde Normalite = Molaritedir.

ÖRNEK : 9,8 gram sülfürik asit, 250 ml lik bir çözeltide bulunursa, diğer deyimle 
9,8 gr H2SO4 ile 250 ml lik bir çözelti yapılsa, acaba bu çözeltinin normal itesi ne 
olur ?

Önce 9,8 gr sülfürik asidin mol sayısı bulunur, yani 9,8 gr sülfürik asit kaç mol dür 
?

Bilindiği gibi, 1 mol HgSO4 98 gramdır. O halde 98 gram H2SO4 1 mol olursa, 9,8 
gramı 9,8 / 98 = 0,1 mol dür.

HgSO4 bileşiminde 2 hidrojen olduğundan etki değeri 2 dir. Yapmak istediğimiz 
çözelti 250 ml olduğundan, bunun litre cinsinden yazılışı 0,250 dir. Buna göre,

ÖRNEK : 0,2 N, 250 ml sülfürik asit çözeltisi yapınız.

Temel bilgilerden giderek hesaplamak istersek,

0,2 normal demek, o maddenin l mol gramının 0,2 si alınacak, fakat sorunun 
içinde normalite terimi geçtiği için, aynı zamanda alınan 0,2 mol gramı o 
maddenin etki değerine bölünecek ki, burada sülfürik asit olduğu için etki değeri 2 
dir. Elde edilen madde miktarı 1 litre çözelti içindir, biz 250 ml çözelti yapacağız, o 
halde bulunan miktar 0,250 ile çarpılmalıdır. Bulunan bu son miktar HgSO4 ile 
hepsi birden 250 ml olacak şekilde su katarak çözelti yapılmış olur. İşte bu 
düşünceden gidilerek hesaplayalım;

0,2 mol sülfürik asit ( l mol gram H2SO4 98 gr olduğundan) 

0,2 x 98 = 19,6 gramdır.



Sülfürik asidin etki değeri 2 olduğu ve normalite söz konusu olduğu için bu 19,6 
gramı 2 ye bölmelidir. Yani 9,8 gr olur. Şu halde 9,8 gram H2SO4 ile 1 litrelik 0,2 
Normal çözelti yapılır. Fakat bize 0,250 litrelik çözelti yapın dediklerinden 9,8 gr 
değil 9,8 x 0,250 = 2,45 gr H2S04 alacağız.

Şayet normalite değil de molarite söz konusu olsaydı, o zaman etki değerine 
bölünmeyecekti. Formül ile yapılırsa, 

ÖRNEK 

Orijinal fabrika ambalajlı bir sülfürik asit şişesi üzerindeki etiket de % 96 ve d = 
1,841 yazılıdır. Bu asidin normal itesi nedir ?

d = 1,841 olduğundan l litresinin ağırlığı 1,841.1000=1841 gramdır. Fakat bunun 
ancak % 96 sı asit olduğundan, l litre çözeltide 0,96 X 1841 = 1767,36 gr H2SO4 

vardır.

1 litre çözeltide 98 / 2 = 49 gram sülf. asit bulununca o sülfürik asidin çözeltisi 1 N 
olursa, 1767,36 gr sülfürik asit bulunan çözeltinin normal itesi 1767,36 / 49 = 
36,06 Normaldir

ÖRNEK

Orijinal fabrika ambalajlı bir HCl şişesinin üzerindeki etiket de % 57 ve d = 1,19 
yazılıdır. 

A)Bu asidin normalitesi nedir, 

.B)Bu asidin konsantrasyonu nedir?

a. HCl etki değeri l olduğundan, 1 Normalde 1 mol-gram yani 36,5 gr (=HC1) 
bulunacaktır. O halde 1 litrede 1190 gr HCl bulunan çözeltinin normal itesi 1190 / 
36,5 = 32,6 dır.

b.Konsantrasyon, bir çözeltinin 100 ml sinde bulunan madde miktarıdır. Bu HCl 
asidinin özgül ağırlığı 1,19 olursa, bunun 1 ml ağırlığı 1,19 gr 100 ml alırlığı, 100 x 
1,19 = 119 gramdır. Fakat 119 gram ağırlıkta 100 ml çözeltinin ancak % 57 si HCl 
olduğundan demek ki 100 ml HCl çözeltisinde,

0,37 x 119 = 54,05 gram HC1 vardır. Şu halde konsantrasyonu 54,05 dür. 
Halbuki bu çözelti, etiketinin gösterdiğine göre % 57 liktir, diğer deyimle bu 
çözeltinin 100 gramında 57 gram HCl vardır. (ağırlık yüzdesi)Fakat yine bu 
çözeltinin 100 mi sinde 54,05 gram HCl vardır. Bu örnek bize ağırlık yüzdesi ile 
konsantrasyonun aynı şeyler olmadığını açık olarak gösterir. Özellikle çözeltideki 
çözünen maddenin yoğunluğu farklı olunca, derişik çözeltilerde adi 
konsantrasyon ile, ağırlık yüzdesi arasındaki miktar farkları fazla olur.

ÖRNEK : 0,12 N bir asetik asidin 800 ml lik çözeltisinde kaç gram asetik asit 



yardır? Bu asidin konsantrasyonu nedir ? (Molekül ağırlığı 60 dır.)

Asetik asidin etki değeri l olduğuna göre ve sorulan miktara X denirse,

X =0,12 x 0,80 x 60 = 5,76 gr bulunur.

Demek ki bu asit çözeltisinin 800 ml sinde 5.76 gr asetik asit vardır. Halbuki 
konsantrasyon demek, çözeltinin 100 ml sinde bulunan miktar demektir. O halde 
800 ml. sinde 5.76 gr bulunursa 100 ml sinde

diğer bir deyimle bu asetik asidin konsantrasyonu 0,72 dir.

Eğer bu asetik asit % kaçlıktır diye sorulsaydı, bu taktirde 800 ml lik asetik asit 
çözeltisini tartmamız gerekecekti. Çünkü yüzde demek 100 gram çözeltide kaç 
gram madde bulunduğunu söylemek demektir. Örneğin 800 ml asetik asidin 
çözeltisini tarttık, 810 gr geldi. O halde 810 gr asetik asit çözeltisinde 5,76 gr 
asetik asit bulunursa, 100 gr asetik asit çözeltisinde,

Diğer bir deyimle bu asetik asit % 71 liktir. Şu halde 0,12 normal bir asetik asidin 
100 ml sinde 0,72 gr (konsantrasyona göre), l0O gramında ise 0,71 gr (ağırlık 
yüzdesine göre) asetik asit vardır.

8. Molalite

1000 gr çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. l m HC1 çözeltisinin 1000 
gram suda 36,5 gr HC1 çözmekle, O,l m HC1 çözeltide 3,65 gr HC1 çözmekle, 
yapılır.

Veya

g2 =Çözünenin gram miktarı 

g1 = Çözücünün gram miktarı 

M2 =Çözünenin molekül ağırlığı 

Çözelti seyreltik ise m = M olur.

Molal çözeltide, örneğin 1 molarlık bir çözelti hazırlamak için, bir maddenin 1 mol 
gramını, 1000 gram suda (yaklaşık 1 lt suda) çözmelidir. Fakat bazı maddeler 
vardır ki, o madde çözeltide çözününce, çözeltinin hacmi artar çözelti 1 lt den çok 
olur. Hacımdaki bu artışa, çözünen maddenin çözünme hacmi denir. Örneğin 
NaCl ün 1 m lık çözeltisinin hacmi, 1018 ml dir. Yani 1 mol gram NaCl, 1000 gr 
suda çözünürse, çözeltinin hacmi 18 ml artmıştır. 1 molallik adi şeker çözeltisinin 
hacmi ise 1207 mi dir. Bu maddelerin çözünme hacmi ise küçüktür. Örneğin alkol 
suda çözününce, yeni hacim 1 litreden biraz daha küçük olur. Bu nedenlerden 
dolayı çeşitli maddelerin molal çözeltilerinden alınan eşit hacimdeki çözeltiler, ne 
çözünen nede çözgen bakımından, mol sayıları birbirine eşit değildir. Örneğin 10 



ml 1 molallik adi şeker çözeltisindeki şeker ve su moleküllerinin sayısı, 10 ml 1 
molallik üre çözeltisinin, ne üre ne de su molekülleri sayısına eşit değildir. Onun 
için bu çözeltilerin belli bir hacmi bir misli su ile karıştırılırsa, yani seyreltilirse 0,5 
molallik bir çözelti vermez. Örneğin madde şeker ise, ancak 1207 ml çözelti alıp 
buna 1207 ml su katılırsa 0,5 molal çözelti yapılmış olmaz. Fakat sadece 1000 gr 
su katarsak, o zaman 0,5 molal çözelti yapmış oluruz. 

Demek ki, molal çözeltiler birkaç kez sulandırılırsa, molalitede birkaç kat 
küçülmüş olmaz.

Fizyolojik çalışmalarda, yüzde üzerine çözelti yapmak genellikle daha kolaydır. 
Fakat yüzdelik çözelti hazırlanırken,ne yazık ki bazen aynı kaideye uyulmaz. 
Çünkü en kolay yol, bu çeşit çözeltileri ağırlık yüzdelerine göre hazırlamaktır. 
Örneğin NaCl ün % 10 luk çözeltisini yapmak için, 10 gr NaCl, 90 gr suda 
çözülerek yapılır. Fakat bir sıvı olan asetondan, % 20 lik bir aseton su(yani sıvı-
sıvı) çözeltisi ağırlık üzerine değil, hacim üzerine yapılır. Şu halde 20 ml aseton, 
80 ml su ile karıştırılır. (Ancak sıvı-sıvı karışımında alkol örneği gibi hacim 
azalması oluyorsa, bu da uygun düşmez.)

ÖRNEK : 0,25 molallik bir şeker çözeltisi hazırlayınız. (Şekere ait M.A. 342)

0,25 x 342 = 85,5 gram şekeri 1000 gr suda çözmek gerekir. Demek ki molar 
çözeltide, çözelti hacmi l litre, molal çözeltide ise, çözgen ağırlığı 1000 gram 
olmalıdır.

ÖRNEK : 5,85 gram NaCl, l000 gr suda çözünürse, molalitesi nedir?

Önce 5,85 gr NaCl ün kaç mol olduğunu hesaplamak gerekir. Biz biliyoruz ki l mol 
NaCl, 58,5 gramdır. O halde 5,85 mol NaCl 5,58 / 58,5 = 0,1 moldür. O halde 
molalite 0,1 / l = 0,1 dir.

Eğer 5,85 gr NaCl, l kg su yerine 250 gram suda çözülseydi bu taktirde molalite,

Normalitesi ( Veya Molaritesi ) Bilinen Bir Çözeltiden Düşük Normaliteli (veya 
Molariteli) Çözelti Hazırlanması

Aşağıdaki bağıntıdan faydalanılır,

N1 X V1 = N2 X V2

N1 X m1 = N2 X ml2 

N1 = Elimizdeki çözeltinin normal itesi 



ml1 = Bu çözeltiden alınacak miktar

N2 = Hazırlanan yeni çözeltinin normal itesi

ml2= Yeni çözeltinin toplam hacmi (ilave edilen distile su miktarı değil)

ÖRNEK : 4 N, 100 ml HCl çözeltisi var. Bu çözeltiyi 0,2 N yapmak istiyoruz, acaba 
kaç ml saf su katmamız gerekir ?

Burada önce çözeltiyi kaç defa seyreltmemiz gerekecek onu bulalım. 

4 /0.2 = 20 kez seyreltilmesi gerekiyor.

100 ml çözelti + 1900 ml su = 2000 ml 0,2 N çözelti eder. 

Aynı soru ; 

N1 x ml1 = N2 x m12 

1. çöz. 2. çözelti (toplam çözelti) 

4 x 100 = 0,2 x V2 

V2 = 2000 ml Bu miktar toplam yeni çözelti, 

yani su + HCl miktarıdır. 

2000 - 100 = 1900 ml dir. 

ÖRNEK : 12 N 100 ml HNO3 çözeltisinden 5 N HNO3 çözeltisi yapmak istiyoruz. Kaç 
ml su ilave etmemiz gerekiyor. 

N1 x ml1 = N2 x ml2 

12 x 100 =5 x V2

V2 = 240 ml

240 - 100 = 140 ml saf su gereklidir. 

Veya,

X = 2,4 kez seyreltilmelidir. 

100 ml HNO3 + X (su) = 240 ml çöz 

X = 140 ml saf su gereklidir. 

ÖRNEK : 8 N HCl çözeltisinden 400 ml 0,2 N HCl çözeltisi yapmak istiyoruz. 

a) Kaç ml 8 N HCl çözeltisi, 

b) Kaç ml saf su gereklidir. 



a) N1 x ml = N2 x ml2 

8 ml1 = 0,2 X 400 

ml1 = 10 ml 8 N HCl çözeltisi 

b) 400 - 10 = 390 ml saf su

Normaliteleri Farklı İki Cins Çözelti Birbiri İle Karıştırıldığında Meydana 
Gelen Yeni Çözeltinin Normalitesinin Hesabı

N1x ml1 + N2 x ml2 = N ( ml1 + ml2 ) 

veya 

M1x ml2 + M2x ml2 = M ( ml1 + ml2) 

bağıntılarından biri kullanılabilir. 

ÖRNEK: 0,2 N , 30 ml HC1 çözeltisi ile, O,5 N, 100 ml HC1 çözeltileri karıştırılsa 
yeni çözeltinin normal itesi ne olur ? 

0,2 X 30 + 0,5 X 100 = N (30 + 100) 


