
KADIKÖY İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 

639 Sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

ilgili hükümleri gereğince İlçe Müdürlüğümüzün görevleri şöyle sıralanabilir: 

1) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve su 

ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri 

uygulamak, 

2) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, 

su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, 

program ve projeler yapmak ve yaptırmak, 

3) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin 

teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, 

tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak, 

4) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, islenmesi, 

korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemini tesis etmek 

bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 

5) Kırsal yerleşme birimlerinin arazi toplulaştırılmasını yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje 

yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

6) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışmaları 

yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak 

ve üretimi çeşitlendirmek, 

7) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün 

işleme işlemlerini yapmak, bu amaçlar için tesisleri kurup isletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak, mevzuat 

çerçevesinde gerekli izni vermek, 

8) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak 

amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek 

çiftçi yetiştirmek üzere eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, 

çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek 

çiftçi yetiştirmek, tarım yayımı ve eğitimi için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, 

bu alanlarda çiftçiler yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde 

bulunmak, 

9) Gıda konularında, gıda kontrolünü yapmak, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara 

uygunluğunu denetlemek,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile verilen 

isleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

10) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla mücadele etmek veya 

ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama 

programlarını ve projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal 

ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini 

uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karsı 

uyarmak, çiftçi imkânları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karsı Devlet mücadelelerini 

programlayıp uygulamak ve denetlemek, 

11) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinelerinin satış ve kullanılma esaslarını tespit etmek, uygulatmak 

ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını temininin gerekli 

denetlemelerini yapmak, 

12) Hayvanların sağlığına zarar veren her turlu salgın ve parazitler hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma 

tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, iç ve dış karantina şartlarını 



belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve 

sergilerinde sağlık kontrollerini yürütmek, gerektiğinde diğer met odlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri 

almak, denetlemelerde bulunmak, 

13) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve isletme 

tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin 

çalışmalarını kontrol etmek, 

14) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında 

yayım hizmetleri götürmek. 

15) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii ve suni tohumlama ve embriyo 

transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin 

modern hayvancılık isletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili 

olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve yayım 

hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek, 

16) Kurban döneminde, İlçe Müdürlüğünde görevli hayvan sağlığı birimi personeli tarafından kesim 

yerlerinin ve hayvan pazarlarının denetlemek, olası ihbari mecbur hastalıklara karşı gerekli kordonu 

oluşturulmak. 

17) Yurt içi ve yurt dışı hayvan sevk işlemlerini gerçekleştirmek ve evcil hayvanlara uygulanacak olan 

mikroçip takma, karne düzenleme işlemlerini tanzim etmek. 

18) Açık alkollü içki satış belgesi, nargilelik tütün mamulü uygunluk belgesi ve tütün mamulü perakende 

belgesi düzenlemek. 

      

    19)Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları yapmak ve yaptırmak, 

 20)Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla 

işbirliği yapmak. 


