
AYAŞ  ILÇE GIDATARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE FAALIYETLERI 

1- ilçenftzde yürütülen tarımsal faaliyetleri takip etmek ve kayıt altına almak, 
2-Tarımsal alanlarda meydana gelen ve gelebilecek hastalı k ve zararblarla ilgili eğitim 
vermek, hastalı k ve zararlıları  yerinde tespit etmek, 
3-Tarımsal desteklemenin duyurularını  yapmak, başvuruları  kabul etmek ve diğer tarım ve 
hayvancılıkla ilgili işleri düzenlemekle ve denetlemekle görevlidir. 
4-Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin, 5403 sayı lı  Kanun 
hükümleri doğrultusunda yapı lması nı  sağlamak, 
5-Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek, 
6-Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı  Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara 
devrini sağlamak, 
7-Mirasa konu tarı m arazilerinde mirasçı ları n anlaşmaları  konusunda teknik destek vermek, 
8-Yeter gelirli arazi bilyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek 
arazi edindirme işlemlerini yürütmek, 
9-Tarı m arazilerinin değer tespitlerini yapmak, 
10-Arazi dağıtı m ve kiralama çalışmaları nı  yapmak, yaptınnak, arazi satış  izni, ipotek ve 
temlik işlemlerini yürütmek, 
11-6537 sayı lı  kanun kapsamında, Tapu Müdürlükleri, icra Daireleri ve diğer kurumlardan 
gelen yazı lara cevap vermek. 
12-Gıda Denetimleri ve Idari Yaptı rım Kararı  Uygulamaları  
13-Analize Gıda Numunesi Gönderilmesi 
14-Yem Işletmelerinin Denetimi ve Numune Alınması  
15-Başvuru ve Şikayet İşlemlerinin Denetimi (Alo gıda 174 hattı, Bimer, Dilekçeli Şikayet) 
16-İşletme Kayıt Belgesi Verilmesi 
17-Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) Denetimlerin işlenmesi, İşletme Güncellemeleri, 
18-Gıda Analiz ve Sonuçlarının sisteme girilmesi 
19-Gıda işletmeleri ve Analiz Takip Sisteminin Yapılması  
20-Tarla firünleri, Meyveler ve Sebzelerin Üretim ve Verim Durumunun Belirlenmesi 
21-Alet ve Makine Varlığının Belirlenmesi 
22-Gübre Kullanımının Belirlenmesi 
23-Genç Çiftçi Projesi 
24-Kırsal Kalkınma Yatırımları  
25-Çiftçi Toplantıları  
26-ilçenin tarım, hayvancı lık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme 
projeleri hazı rlamak ve hazı rlanmasına yardımcı  olmak. 
27-Çiftçi Gezileri 
28-Biçerdöver Kontroleri 
29-Tarımsal Yeniliklerin Elektronik Ortamda Paylaşılması  
30-Yeniliklerin Yaygınlaştırı lması  Yayım Projeleri 
31-Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteklemeleri 
32-Mısır, Fiğ, Korunga ve Yonca Üretimi Desteklemeleri 
33-Seracılık Faaliyetleri 
34-Süne Survey Çalışmaları  
35-Entegre Mücadele 
36-Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazımı  
37-Üretici Kayıt Defterleri Kontrol ve Denetimi 
38-Kimyevi Gübre Bayi Kontrolleri 
39-Yeın Bitkileri 
40-Zirai ilaç Bayi Kontrolleri 
41-Zirai Alet ve Ekipman Bayi Kontrolleri 





43-Meyve ve Sebze Hastalık ve Zararları  İle Mücadele Çalışmaları  
44-Aşı lama Çalışmaları  (Şap, Sığır 13rucella, Koyun-Keçi Brucel la, Kuduz, Koyun-Keçi 
Veba, Mavi Dil, Sağlı k Taraması) 
45-Küpe Uygulamalan 
46-Hayvancılık Desteklemeleri (Et Desteklemeleri, Bozırk Desteklemeleri, Buzağı  
Desteklemeleri, Malak Desteklemeleri, Koyun ve Keçi Desteklemeleri, Süt Desteklemeleri, 
Arı cı lı k Desteklemeleri) 
47-Hayvan Sevkleri 
48-Hayvan Pazarı  ve Kurban Hizmetleri 
49-Hastalık Çı kışı  Takibi 
50-Karantina Işlemleri 
51-ithal Hayvan işlemleri 
52-İşletme Tammlarna ve Güncelleme 
53-Çiftçilerin teşkilatlanması nı  ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler 
hazı rlamak, kooperatifierin üst kuruluşları nı n kurulması  için idari, teknik ve yetkisi dahilinde 
mali yardım yapmak. 
54-11çe dahilindeki kooperatif çiftçi aile işletmeleri, çiftçi ortaklıklar', çiftçi birlikleri, 
vakıflar ve şirketlerin ayni ve nakdi kredi, yardı m ihtiyaçlarını  karşı lamak amacı yla bütçeye 
konulan ödenek ve fonların yönetmeliklerde belirtilen şartları  yerine getirenlere tahsis etmek. 
55-ilçe dahilindeki kooperatiflere, köy tüzel kişiliklerine, çiftçi ailesi işletmelerine, çiftçi 
ortaklık ve birliklerine, vakıflar ve şirketlere Bakanlıkça tahsis edilen ayni ve nakdi kredi ve 
yatı rımları n zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını  bu konuda yatı rım uygulama 
durumunu, kredilerin geri ödenmesini takip ve kontrol etmek. 
56-İlçe dahilindeki çiftçilerin çiftçi ortaklıklar', çiftçi birlileri kooperatif vakıtlann tohlım, 
fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, 
balı k yumurtası  ve yavrusu, ipek böceği ve tohumu, ana arı  , kovan , sperrna gibi tarımsal 
ihtiyaçların ı  yapı lan program dahilinde temin, tedarik ve tevzi etmek. 
57-Köylerde istihdam imkanlannı  artı rmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, 
yayılmasını  ve tanıtılmasım sağlaywı  ve mamullerin pazarlamasım kolaylaştırıcı  tedbirler 
almak. 
58-11çe dahilindeki çiftçi kuruluşlarının ve Bakanlık görev alanı  içinde bulunan 
kooperatifierin genel kunı llanna temsilci olarak iştirak etmek ve genel kurullann usulüne 
uygun yapılmasını  sağlamak. 
59-Tarım arazisinde ekili, dikili ve mer'a gibi bitki alanları nı  ve bunların ürünlerinin çiftçi 
malları nı n korunması  ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım 
yapılmasıyla ilgili zarar tespit raporları  tanzim etmek. 
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