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HAKKIMIZDA 

 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünden Günümüze Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de 

tarımsal gelişimin daha hızlı ve istikrarlı bir 
biçimde gerçekleştirilebilmesi için Ata-
türk’ün direktifleriyle kurumsal ve yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Cumhuriyet’in ilanından önceki “Meclis 
Hükümeti” döneminde, 2 Mayıs 1920 ta-
rih ve 3 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair 
Kanun” çıkarılmış; bu kanunla ticaret, sa-
nayi, ziraat, orman ve madenlerle ilgili iş-
lerin İktisat Vekâletince yürütüleceği belir-
tilmiştir. İktisat Vekâleti içinde tarım kesi-
miyle ilgili olarak Ziraat, Orman ve Veteri-
ner Umum Müdürlükleri yer almıştır 
(Zincircioğlu, 1994: 8). 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, tarım ke-
simine hizmet götüren en üst düzeydeki 
resmi örgüt Ziraat Vekâleti idi. Bu kurum, 
kimi yıllarda merkez ve taşra birimleriyle 
bağımsız bir statüde, çoğunlukla da İktisat 
Vekâleti içinde faaliyet göstermiştir. 

4 Haziran 1937 tarih ve 3203 sayılı “Ziraat 
Vekâleti Teşkilat ve Vazife Kanunu” ile Zi-
raat Vekâletinin merkez ve taşra örgütlen-
mesi, görev ve yetkilerinin de ayrıntılı ola-
rak belirlenmesi, 1923-1938 döneminin 
en önemli girişimlerindendir.  (Zincircioğu, 
1994: 9-58) 

Ziraat Vekâleti içerisinde yer alan 3 ana 

hizmet biriminden (Ziraat İşleri Umum 
Müdürlüğü, Veteriner Umum Müdürlüğü 
ve Orman Umum Müdürlüğü) biri olan Zi-
raat İşleri Umum Müdürlüğü, Bitkisel Üre-
tim Genel Müdürlüğünün Cumhuriyet dö-
neminde görev, yetki ve sorumluluklarını 
üstlenen merkez birimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Yıllar içerisinde tarım teşkilatının kuruluş 
mevzuatlarında yapılan değişikliklere rağ-
men Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü, ilerle-
yen dönemlerde de Ziraat İşleri Genel Mü-
dürlüğü adı altında 1984 yılına kadar Türk 
Tarımına ve Çiftçisine önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 

taşra teşkilatları ilk kez 1943 yılında Anka-
ra, Eskişehir ve Manisa İllerinde Ziraat İş-
leri Teknik Müdürlüğü adı altında kurul-
muş olup, 1958 yılında tüm illerde örgüt-
lenme tamamlanmıştır. 

Bakanlığın 1920 yılında ki ilk örgütlenme-
sinden 1984 yılına kadar ki süreçte konu 
ve ürün bazlı merkez teşkilatı organizasyo-
nu 1984 yılında gerçekleştirilen reorgani-
zasyonla ilk kez ana fonksiyonlara göre ye-
niden düzenlenmiş ve Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğünün 65 yıl süren hizmeti bir an-
lamda da sona ermiştir.  

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM 
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Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünden Günümüze Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

1984 yılına kadar Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü (ZİGEM), il, 
ilçe, kısmen köy düzeylerindeki 
teşkilatı ile uzun yıllar Türk Tarı-
mına yararlı hizmetler vermiştir.  

Türk köylüsüne örnek teşkil etmesi ama-
cıyla deneme ve üretme istasyonları kur-
muş, selektörler kurarak tohum temizle-
me faaliyetlerinde bulunmuş, gübreyi, ta-
rımsal alet ve makineleri Türk çiftçisine 
tanıtmış ve kullanımının yaygınlaştırılma-
sında önemli roller oynamıştır. Bu dönem-
de bedelsiz girdi destekli eğitim çalışmala-
rı, kırsal alanda tarımsal faaliyetlerde güb-
re, tohum, ilaç vs. gibi yoğun girdi kullanı-
mının çiftçilerce benimsenmesini sağla-
mıştır.  

1984 yılında yürürlüğe giren 212 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğünün görev yetki ve so-
rumlulukları fonksiyon temelli örgütlenme 
kapsamında iki genel müdürlüğe “Proje ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü” ile 
“Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Mü-
dürlüğüne” verilmiştir.  

Mülga Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğü adından anlaşılacağı üzere da-
ha çok; çiftçi örgütleri, tarımsal yayım, ta-
rımsal eğitim ve kırsal kalkınmayı amaçla-
yan yerel projelerin desteklenmesi konula-
rından sorumlu oldukları düşünülürse 
“Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü” 
Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünden, Bitki-
sel Üretim Genel Müdürlüğüne uzanan 
tarihi zincirin bir parçasıdır. 

1991 yılında gerçekleştirilen 
Bakanlık reorganizasyonunda 
ise “Proje ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü” yerini “Tarımsal 

Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne 
(TÜGEM)” bırakmış ve TÜGEM 2011 yılın-
da yapılacak yeniden yapılanmaya kadar 
bitkisel, hayvansal ve su üretimi konuların-
da Bakanlığın sorumlu merkez birimi ol-
muştur. 

2011 yılında 639 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Ba-
kanlık “Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı adı altında yapı-

landırılırken, merkez teşkilatı da konu bazlı 
yapılanmaya dönmüş ve ilk kez “ Bitkisel 
Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)” mer-
kez teşkilatında yer almıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içeri-
sinde 2018 yılında “Tarım ve Orman Ba-
kanlığının” merkez teşkilatı içerisinde de 
yer alan BÜGEM; 1920 yılında kurulan Zi-
raat İşleri Umum Müdürlüğünden devral-
dığı asırlık tarihi misyonu 2023 ve 2050 
vizyonuna taşıma konusunda Türk Tarımı-
nın ve Çiftçisinin hizmetindedir. 

https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM 


