
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 
şunlardır: 

a) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme
stratejilerini ve önceliklerini belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, 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 Ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki

projeleri desteklemek, 
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
(2) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, aşağıdaki daire 

başkanlıklarından oluşur: 
(a) Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
(b) Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
(c) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
(ç) Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
(d) Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
(e) Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı. 
(f) Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı. 
(g) İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı. 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 50 - (1) Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tarla, çayır-mera ve yem bitkileri üretim kaynaklarının etkili kullanılması, verimliliğin

artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve mekanizasyonu ile ilgili araştırma 
projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Tarla, çayır-mera ve yem bitkileri araştırmalarından elde edilen sonuçların tescilini sağlamak,
ıslah çalışmaları sonucu elde edilen materyalin devamlılığını temin etmek, üretim programında olan 
çeşitlerin elit ve orijinal tohumlukların üretimini yapmak, 

c) Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların ıslah programlarında kullanılması, toplanması,



karakterizasyonu, muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı konusunda projeler hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

ç) Araştırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 51 - (1) Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bahçe bitkileri konusunda araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek 

ve değerlendirmek, 
b) Bahçe bitkileri araştırmaları ve ıslah çalışmaları sonucu elde edilen yeni çeşitlerin tescilini 

sağlamak, tescil edilen çeşitlerin devamlılığını temin etmek, üretim programında olan çeşitlerin elit ve 
orijinal tohum ve vegetatif çoğaltım materyalleri ile sertifikalı fidan üretimine yardımcı olmak, 

c) Bahçe bitkilerinde genetik kaynakların toplanması, karakterizasyonu, muhafazası, ve 
sürdürülebilir kullanımı konusunda projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve 
değerlendirmek, 

ç) Hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknolojiler geliştirmek amacıyla projeler 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

d) Araştırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 52 - (1) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, tavukçulukta ıslah, besleme ve yetiştiricilik ile ilgili 

konularda araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 
b) İç sular ve denizlerde su ürünleri stoklarının korunması, üretimin ve kalitenin artırılması, su 

ürünleri üretim sahalarının belirlenmesi, avlanma yöntemleri, av araç ve gereçlerinin geliştirmesi 
konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

c) Araştırmalardan elde edilen sonuçların tescilini sağlamak, ıslah çalışmaları sonucu elde edilen 
damızlıkların muhafazasını sağlamak, 

ç) Hayvancılık ve su ürünleri gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi ile 
ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

d) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 53 - (1) Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, sınıflandırılması ve veri tabanı 

oluşturulması ile toprak rutubetinin yerinde muhafazası konularında araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, izlemek, değerlendirmek, 

b) İklim değişikliği, çölleşme, erozyon, toprak ve su kirliliği konularında araştırma projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak, izlemek, değerlendirmek, 

c) Gübre ve toprak düzenleyicilerin bitki verim ve kalitesi üzerine etkinliğini artıracak, kimyasal 
gübre kullanımında tasarruf sağlayacak alternatif yöntemler konusunda projeler hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, izlemek, değerlendirmek, 

ç) Teknoloji kullanımında yeni modellerin ve teknolojilerin geliştirilmesini ve adaptasyonunu 



sağlamak, 
d) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 

için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 54 - (1) Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bitki hastalık ve zararlıları, yabancı otlar, bitki koruma ilaç ve aletleri, kalıntı, alternatif 

mücadele yöntemleri, fizyoloji ve toksikoloji konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, 
gelişmelerini takip etmek, değerlendirmek, 

b) Türkiye'deki kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme haiz hastalık, zararlı ve yabancı 
otlarla mücadele esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları”nı hazırlanmak ve uygulama 
kuruluşlarına intikalini sağlamak, 

c) Ruhsat, araştırma veya tavsiye amaçlı yapılacak ilaç denemelerinin, EPPO standartlarına uygun 
olarak yapılabilmesini ve “standart ilaç deneme metotları” ile pestisitlerin faydalı böceklere karşı yan 
etkileri konularında deneme metotlarını hazırlanmak ve ilgili kuruluşlara intikalini sağlamak, 

ç) Bitkilere zarar veren canlılar ile bunların doğal düşmanı olan parazitoitler, predatörler ve 
entomopatojenlerin faunasını belirlemek, bunların türleri ve yayılışlarını teşhis ve tespit etmek, taksonomik 
çalışmalarda bulunmak, bunlarla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, surveyler yapmak ve yaptırmak, 

d) Biyolojik mücadelede kullanılan tüm canlılara ait gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve 
değerlendirilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

e) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı 
MADDE 55 - (1) Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri 

şunlardır: 
a) Gıda maddelerinin ve hayvan yemlerinin katkı, kalıntı ve bulaşanlar açısından insan, hayvan 

sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, 
nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve yöntem geliştirilmesine yönelik araştırma 
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Beslenme alışkanlıkları, gıda ve gıda katkı maddeleri, koruyucular, renklendiriciler, 
tatlandırıcılar, yem ve hayvan besleme konularında araştırmalar yapmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek, 

c) Ülke hayvancılığının gelişmesini engelleyen ve ekonomik kayıplara sebep olan tüm hayvan 
hastalıkları ile ilgili araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek, değerlendirmek, 

ç) Hayvan hastalıklarının epidemiyolojisi ve yeni mücadele stratejilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunulacak araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

d) Hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele için modern teşhis yöntemleri, aşı, serum ve biyolojik 
maddelerin üretilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve uygulamaya sokulmasını sağlamak, biyoteknoloji 
konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve değerlendirmek, 

e) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı 
MADDE 56 - (Değişik: 5/9/2016 tarihli ve 40 sayılı Olur) (1) Tarımsal Ekonomi ve Proje 

Yönetimi Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır: 



a) Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, altyapı, yatırım, üretim, işletme, 
ticaret ve desteklemelerin etkinliği konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, 
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Tarım sektörüne yönelik işletmecilik, planlama, yönetim, finansman, muhasebe, pazarlama, 
maliyetler, tarım hukuku, köy sosyolojisi, örgütlenme, kırsal kalkınma, tarımsal yayım konularında 
araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek, 

c) Doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda iklim değişikliği ve diğer çevresel 
faktörlerin meydana getireceği muhtemel değişimlerin ekonomik etkilerini belirlemeye yönelik araştırma 
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

ç) Genel Müdürlüğe bağlı araştırma kuruluşlarında yürütülen projeleri koordine etmek, devam eden 
ve sonuçlanan projelerle ilgili veri tabanı oluşturmak, 

d) Genel Müdürlüğe bağlı araştırma kuruluşlarında kamu - özel sektör işbirliği çerçevesinde 
yürütülen projelerin kayıtlarını tutmak. 

e) TÜBİTAK, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı 
çerçevesinde Bakanlığımızın müşterisi olduğu projelerin sekretaryasını yürütmek, 

f) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanması ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

g) Tarımsal araştırma organizasyonu içerisinde yer alan program değerlendirme toplantıları, 
komite ve çalışma gruplarının oluşturulması, alınan kararların onaya sunulması ve ilgili birimlere 
duyurulmasına ilişkin çalışmaları koordine etmek, 

ğ) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 
gereğince yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi amacıyla Genel Müdürlük adına gönderilen öğrencilerin 
her türlü işlemlerini yürütmek, 

h) Dış kaynaklı Ar-Ge programları takip edilerek, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinin 
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarını yapmak, 

ı) Genel Müdürlük ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen dış kaynaklı projelerle ilgili 
bilgileri derlemek, takip etmek ve değerlendirmek, 

i) Araştırma enstitülerinin AB çerçeve programları başta olmak üzere, dış kaynaklı 
program/projelere katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

j) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle 
her türlü ikili işbirliği çalışmalarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak 
yürütülmek, 

k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yurtdışına gönderilecek 
ve yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. 

l) Bakanlığın tarımsal araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek ve öncelikli ihtiyaç 
duyulan konularda sunulan araştırma geliştirme projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak 
desteklenmesine ilişkin sekretarya görevlerini yürütmek, 

m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
MADDE 57 - (1) İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük ve araştırma enstitüsü ile araştırma istasyonlarının yıllık yatırım programlarını 

ve bütçelerini tespit etmek ve gerçekleşmelerini sağlamak, 
b) Genel Müdürlüğün iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve birimler arasında 

koordinasyonu sağlamak, 
c) Genel Müdürlük bütçesinin ilgili plan ve programlara göre hazırlanmasını koordine etmek ve 

uygulanmasını takip etmek, 
ç) Bütçe, proje ve programlarla ilgili konularda daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ilgili 



birime iletmek, 
d) Genel Müdürlük bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, ödeme emri işlemlerini yapmak ve 

yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgileri hazırlamak ve ilgili birime iletmek, 
e) İç ve dış kaynaklı projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, 

gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek, 
f) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna 

açıklanacak raporları periyodik olarak hazırlamak ve ilgili birime iletmek, 
g) Genel Müdürlüğün taşınır mal işlemlerini yürütmek, 
ğ) Merkez ve taşra teşkilatında görevli araştırmacı personelin çeşitli seviyelerde yurtiçi ve yurtdışı 

eğitim programlarını Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlamak, 
uygulamak ve uygulatmak, 

h) (Değişik: 5/9/2016 tarihli ve 40 sayılı Olur) Bakanlığın tarımsal araştırma ve geliştirme 
kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

ı) Yazılı ve sözlü soru önergelerinin ve bilgi edinme başvurularının ilgili dairelerle koordineli olarak 
cevaplandırılmasını sağlamak, 

i) Genel Müdürlüğün ilgili dairelerince hazırlanan kanun, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve 
tebliğ taslaklarının gerçekleştirilmesini sağlamak, 

j) Genel Müdürlüğün her türlü personel, idari mali ve hukuki iş ve işlemlerini takip etmek ve 
yürütmek, 

k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü Çalışma Gruplarının görevlerini ve gruplar arasındaki yetki ve sorumlulukları 
belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Genel Müdürlükteki çalışma gruplarının görevleriyle 

ilgili hususları kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 10/7/2018 tarihli 30474 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
508 ve 509 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
İKİNCİ KISIM 

Çalışma Gruplarının Görevleri 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 
Bağcılık Araştırmaları Çalışma Grubu 
MADDE 4- (1) Bağcılık Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Bağcılık konusunda üretim kaynaklarının etkili kullanılması, verimliliğin 

artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Asma genetik kaynaklarının toplanması, tanımlanması, muhafazası ve 
sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

c) Bağcılık konusunda verim ve kalitenin artırılmasına yönelik yeni çeşit-anaç 
ıslahının, ilgili ihtisas araştırma gruplarıyla ya da teknik dairelerle koordineli olarak yetiştirme 
tekniklerinin ve hasat sonrası teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak, 

ç)   Bağcılıkta geliştirilen yeni çeşit ve anaçların ticari hale getirilmesinde özel 
sektörle işbirliği yapılmasına katkı vermek; fidan sertifikasyon programında olan çeşitlerin ön 
temel ve temel damızlık ünitelerinin kurulması ve devamlılığı çalışmalarını yönetmek, 

d) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Çalışma Grubu  
MADDE 5- (1) Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Bitkisel genetik kaynakları korumak, muhafaza etmek ve gelecek nesiller için 

sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek,  

b) Yerel çeşitler başta olmak üzere genetik materyalin toplanması, toplanan 
materyalin tohum gen bankalarında ve koleksiyon bahçelerinde ex-situ muhafazaya alınması, 
moleküler ve morfolojik karakterizasyonu, üretimi, yenilenmesi ve sonuçlarının araştırma 
kurumlarının kullanımına sunulmasını koordine etmek, izleme ve güncelleme yapabilmek için 
veri tabanı oluşturmak, 

c) Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanması iş ve işlemlerini 
koordine etmek, 

ç)  Türkiye ve Ulusal Tohum Gen Bankaları, arazi gen bankaları ve  Türkiye Milli 
Botanik Bahçesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, yönlendirmek ve organize etmek, 

d) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşma, 
sözleşme gibi taahhütlerin gereğini yerine getirmek, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası 
düzeydeki çalışmaları yürütmek veya yaptırmak, 

e) Biyoçeşitlilik ve genetik kaynakların önemi ile ilgili toplumun 
bilinçlendirilmesi, bu kapsamda gönüllü kuruluşlar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek, 

f) Muhafazaya alınan genetik materyalin ülke içindeki üniversiteler, araştırma 
enstitüleri ve ilgili diğer araştırma kuruluşlar ile işbirliği içerisinde karakterizasyonu, üretim 
yenilemeleri ile ilgili çalışmaları yönlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak, 

g) Arkeolojik kazılarda bulunan materyal ile yapılan araştırma çalışmaları 
kapsamında yurtiçi ve yurtdışına çıkartılması için yapılan başvuruları değerlendirmek,  

ğ)  Bitki genetik kaynaklarının projeler dâhilinde doğadan toplanması ve yurt dışına 
çıkartılması durumunda yapılan başvurular için araştırma izni ile ilgili faaliyetleri yapmak, 

h)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 6- (1) Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmaları Çalışma Grubunun 

görevleri şunlardır: 
a) Meyvecilik ve organik tarım konusunda üretim kaynaklarının etkili kullanılması, 

verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi ve ürün kalitesinin iyileştirilmesini 
sağlamak ve ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, 
devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Meyve genetik kaynaklarının toplanması, tanımlanması, muhafazası ve 
sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

c) Meyve yetiştiriciliğinin iyileştirilmesi amacıyla; ıslah, ilgili ihtisas araştırma 
gruplarıyla koordineli olarak yetiştirme tekniklerinin ve hasat sonrası teknolojileri 
disiplinlerinde araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak; proje tekliflerinin değerlendirilmesi 
ve yürüyen projelerin koordinasyon, izleme ve değerlendirilmelerinde aktif görev almak,  
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ç)   Yeni meyve çeşitlerinin geliştirilmesi ve ticari hale getirilmesinde özel sektörle 
işbirliği sağlamak; fidan sertifikasyon programında olan çeşitlerin ön temel ve temel damızlık 
ünitelerinin kurulması ve devamlılığını sağlamak konusunda yapılan çalışmaları koordine 
etmek,  

d)   Meyvecilik ve organik tarım alanında çalışmalarını sürdüren ulusal çalışma 
gruplarının düzenlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,  

e) Organik tarım araştırma projelerinin ülke genelinde koordinasyonunu sağlamak, 
önceliklerin belirlenmesi ve yürütülmesini sağlamak, 

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Sebzecilik ve Süs Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 7- (1) Sebzecilik ve Süs Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Sebzecilik ve süs bitkileri konusunda üretim kaynaklarının etkili kullanılması, 

verimliliğin artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi ve ürün kalitesinin iyileştirilmesini 
sağlamak ve ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, 
devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Sebzecilik ve süs bitkileri konusunda verim ve kalitenin artırılmasına yönelik 
yeni çeşit ıslahının, ilgili ihtisas araştırma gruplarıyla koordineli olarak yetiştirme tekniklerinin 
ve hasat sonrası teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaları 
yönetmek, 

c)     Sebze ve süs bitkisi genetik kaynaklarının toplanması, tanımlanması, muhafazası 
ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 

ç)  Yeni sebze ve süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesinde ve ticari hale 
getirilmesinde özel sektörle işbirliği yapılmasına katkı vermek; üretim programında olan 
çeşitlerin tohumluklarının üretimi için program hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak 
konusunda yapılan çalışmaları koordine etmek,   

d) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 
Bitki Hastalıkları Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 8- (1) Bitki Hastalıkları Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Ülkemizde tarımı yapılan ürünlere zarar veren, ekonomik öneme haiz hastalık 

etmenlerinin (funguslar, protozoalar, bakteriler, fitoplazmalar, virüsler, viroidler) teşhisleri, 
yayılışları, yoğunlukları, biyolojileri, biyoekolojileri, epidemiyolojileri, uygun ve entegre 
mücadele metotlarını ortaya koymak, fizyolojik hastalıklar ile ilgili ulusal ve uluslararası 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Yeni yöntemlerin oluşturulması ve mevcut biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin, tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak ve koordine etmek,  

c) Hastalıktan ari temiz üretim materyali elde edilmesi, hastalıklara dayanıklı 
çeşitlerin ve zirai karantina tedbirlerinin belirlenmesi ve mücadelede nihai hedef olarak kabul 
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edilen entegre mücadele yöntemlerinin tespit edilmesi ile ilgili araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, 

ç)     Türkiye’deki kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme haiz hastalıkların 
mücadele esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” ile “Entegre Mücadele 
Teknik Talimatları”nın Enstitülerce hazırlanması çalışmalarının koordine etmek, 

d) Ruhsat, araştırma veya tavsiye amacı ile yapılacak ilaç denemelerinin, EPPO 
standartlarına uygun olarak yapılabilmesini ve “Standart İlaç Deneme Metotları” nın 
hazırlanması ve ilgili kuruluşlara intikalini sağlamak,  

e) Bitkilere zarar veren mikroorganizmalar ile bunların doğal düşmanı olan 
entomopatojenlerin faunasının belirlenmesi, türleri ve yayılışlarını teşhis ve tespit edilmesi, 
taksonomik çalışmaları ve bu konularla ilgili araştırma projeleri hazırlanması ile surveylerin 
yapılmasının sağlamak, 

f) Biyolojik mücadelede kullanılan tüm organizmalara ait gen kaynaklarının 
toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve 
uygulatılmasını sağlamak, 

g)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 
Bitki Zararlıları Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 9- (1) Bitki Zararlıları Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Ülkemizde tarımı yapılan kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme haiz 

böcekler, kırmızı örümcekler (akarlar), nematodlar, kemirgenler, kuşlar ve karından 
bacaklıların teşhisleri, yayılışları, yoğunlukları, biyolojileri, biyoekolojileri, epidemiyolojileri, 
taksonomileri, bunlara ait gen kaynaklarının toplanması ve bunlarla ilgili mücadele metotlarının 
ortaya konulmasını sağlamak, 

b) Mevcut metotların geliştirilmesi, bunların doğal düşmanı olan parazit, parazitoid 
ve predatörlerin türleri ile bunların etkinliklerinin belirlenmesi, konukçuları ile ilişkileri, kitle 
halinde üretilme ve biyolojik mücadelede kullanılma imkanları, pestisitlerin bu faydalılar 
üzerinde yan etkileri ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek,  

c) Biyoteknik mücadele yöntemleri, tahmin ve uyarı sistemleri, zararlılara 
dayanıklı çeşitlerin tespit edilmesi, zirai karantina konusunda araştırma projeleri 
hazırlanmasını, hazırlatılmasını sağlamak, proje gelişmelerinin takip edilmesini, 
değerlendirilmesini, sonuçlarının yayınlanması ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, 

ç) Türkiye’deki kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme haiz bitki 
zararlıları ile mücadele esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” ile “Entegre 
Mücadele Teknik Talimatları”nın Enstitülerce hazırlanması çalışmalarını koordine etmek, 

d) Ruhsat, araştırma veya tavsiye amacı ile yapılacak ilaç denemelerinin, EPPO 
standartlarına uygun olarak yapılabilmesini ve “Standart İlaç Deneme Metotları” ile 
“Pestisitlerin Faydalı Böceklere Karşı Yan Etkileri İle İlgili Deneme Metotları”nın 
hazırlanması ve ilgili kuruluşlara intikalini sağlamak üzere iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

e) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
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İlaç ve Toksikoloji Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 10- (1) İlaç ve Toksikoloji Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Bitki koruma ürünlerinin formülasyon tipleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerine 

yönelik ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, 
devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Pestisitlerin, Bitki Gelişim Düzenleyici (BGD)’lerin, bitkisel ürünlerde, 
toprakta, sularda kalıntılarının tespit edilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma 
projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek,  

c) Ekotoksikolojisi, böcek fizyolojisi ve toksikolojisi konularında araştırma 
projelerinin hazırlanmasını sağlamak, 

ç) Hastalık ve zararlılara karşı kullanılan pestisitlerden kaynaklanan direnç 
durumlarının tespitini ve yönetim stratejilerini ortaya koyacak araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek,  

d) Zararlı organizmalara karşı doğru ilaçlama teknikleri geliştirmek, ilaçlama 
programları oluşturmak ve uygulamaya aktarımını sağlamak 

e) Kültür bitkilerinde zarar yapan hastalık, zararlı ve yabancı otların tür ve 
yapılarına göre en uygun ve en ekonomik uygulama tekniklerinin belirlenmesine yönelik 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

f) Kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme sahip zararlı organizmalara 
karşı mücadele esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” ile “Entegre 
Mücadele Teknik Talimatları”nın hazırlanmasını koordine etmek, 

g) Ruhsat, araştırma veya tavsiye amacı ile yapılacak ilaç denemelerinin, EPPO 
standartlarına uygun olarak yapılabilmesini ve “Standart İlaç Deneme Metotları” ile 
“Pestisitlerin Faydalı Böceklere Karşı Yan Etkileri İle İlgili Deneme Metotları”nın 
hazırlanması ve ilgili kuruluşlara intikalini sağlamak,  

ğ)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 
Yabancı Ot Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 11- (1) Yabancı Ot Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
 
a) Ülkemizde tarımı yapılan ürünlerde ve tarım dışı alanlarda zarar veren, 

ekonomik öneme haiz yabancı otlar, istilacı ve parazit bitkilerin teşhisleri, yayılışları, 
yoğunlukları, biyolojileri, biyoekolojileri, epidemiyolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılığın tespiti, 
haritalanması ve yönetim stratejisi ile ilgili araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

c) Yabancı otlara karşı entegre mücadele metotlarını ortaya koymak, mevcut 
metotları geliştirmek, biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemlerini, tahmin ve uyarı 
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sistemlerini geliştirmesi konularında araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

ç) İklim değişikliğinin yabancı otlar üzerindeki değişimlerinin incelenmesi ve 
iklim değişikliğine bağlı olarak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar 
yapılmasını ilgili daire başkanlığı ile birlikte koordine etmek, 

d) Zirai karantina konusunda tedbirlerin belirlenmesi ve entegre mücadele 
yöntemlerinin tespit edilmesi konularında, araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

e) Kültür bitkilerinde zarar yapan, ekonomik öneme haiz yabancı otlarla mücadele 
esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” ile “Entegre Mücadele Teknik 
Talimatları”nın hazırlanmasını koordine etmek, 

f) Ruhsat, araştırma veya tavsiye amacı ile yapılacak ilaç denemelerinin, EPPO 
standartlarına uygun olarak yapılabilmesini ve “Standart İlaç Deneme Metotları” ile İlgili 
Deneme Metotları”nın hazırlanmasını koordine etmek ve ilgili kuruluşlara intikalini sağlamak, 

g) Biyolojik mücadelede kullanılan yabancı otlara ait gen kaynaklarının 
toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak, herbaryum 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptırmak, 

ğ) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 
Hayvan Sağlığı Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 12- (1) Hayvan Sağlığı Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arı, su hayvanları ve diğer hayvanların sağlığına 

yönelik hayvan hastalıklarının epidemiyolojisinin araştırılması ve mücadele stratejilerinin 
geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla veteriner tıbbi ürünlerin 
(aşı, serum, ilaç ve teşhis kitleri vb.) üretilmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamak için 
araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek, 

c) Hayvan sağlığı alanında biyoteknoloji, yeni teknolojiler ve modern teşhis 
yöntemleri konularında araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, 

ç) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 
Bitkisel Gıda Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 13- (1) Bitkisel Gıda Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır; 
a) Bitkisel gıdaların katkı, kalıntı ve bulaşanlar açısından insan sağlığı ve çevreye 

zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve 
tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  
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b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar, koruyucular, renklendiriciler 
ve tatlandırıcılar konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek,  

c) Ülkemize özgü gıda kompozisyonları ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek, 
beslenme sorunlarının çözümlenmesinde gıdaların zenginleştirilmesi/güçlendirilmesine 
yönelik araştırmalar yapmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, 

ç) Bitkisel gıdaların analizlerinde yeni metotların geliştirilmesi ve analizlerin 
gelişmiş tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak amacıyla 
gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

d) Bitkisel ürünlerle ilgili coğrafi işaret başvurularını araştırmalar açısından 
değerlendirmek,  

e)     Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Hayvansal Gıda Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 14- (1) Hayvansal Gıda Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Hayvansal gıdaların katkı, kalıntı ve bulaşanlar açısından insan sağlığı ve 

çevreye zarar vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, 
nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal 
ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar, koruyucular, renklendiriciler 
ve tatlandırıcılar konularında araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, 

c) Ülkemize özgü gıda kompozisyonları ve beslenme alışkanlıklarını belirlemek, 
beslenme sorunlarının çözümlenmesinde gıdaların zenginleştirilmesi/güçlendirilmesine 
yönelik araştırmalar yapmak/yaptırmak, yeni ürün ve metotlar geliştirmek, 

ç) Hayvansal gıdaların analizlerinde yeni metotların geliştirilmesi ve analizlerin 
gelişmiş tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmak/yaptırmak, 

d) Hayvansal ürünlerle ilgili coğrafi işaret başvurularını araştırmalar açısından 
değerlendirmek, 

e)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Çalışma Grubu 
MADDE 15- (1) Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Yemlerin katkı, kalıntı ve bulaşanlar açısından hayvan sağlığı ve çevreye zarar 

vermeyecek şekilde işlenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, nakledilmesi ve 
tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve yöntem geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek, 

b) Yem değerlendirme, yem teknolojileri, alternatif yem kaynakları, beslenme 
bozuklukları, fizyolojisi ve metabolizması araştırmaları konularına yönelik araştırma projeleri 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve değerlendirmek, 
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c) Hayvan besleme kaynaklı sera gazı salınım ölçümleri ve azaltılmasına yönelik 
araştırmalar yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  

ç) Meraya dayalı yemleme modelleri konularında araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek,  

d) Yem katkı maddeleri ve koruyucular konularında araştırmalar yapmak amacıyla 
gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

e) Yem, yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri analizlerinde yeni metotların 
geliştirilmesi ve analizlerin gelişmiş tekniklerle uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik 
araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve 
sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 
Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 16– (1) Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Büyükbaş hayvanların ıslahı, yetiştiriciliği ve refahı ile ilgili ulusal ve 

uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Bakanlık stratejileri ile belirlenen hedefler, öncelikler ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda; büyükbaş hayvanların verimlerinin yükseltilmesi amacıyla,  ıslah ve yetiştirme 
yöntemlerinin uygulanması, biyoteknoloji, pazarlama ve ihracat konularında Ar-Ge projeleri 
hazırlanması, hazırlatılması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, 
uygulayıcı kuruluşlarla sonuçları paylaşmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

c) İlgili dairenin koordinesinde büyükbaş hayvanlar ile ilgili küresel iklim 
değişiklikleri ve olası etkileri konularında Ar-Ge projeleri hazırlanması, hazırlatılması, 
desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, uygulayıcı kuruluşlarla sonuçları 
paylaşmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

ç) Diğer kurum ve kuruluşların büyükbaş hayvancılıkta; strateji, üretim, ithalat, 
ihracat ve benzer konularda, araştırma, geliştirme faaliyetlerini ve uygulamalarını izlemek, 
görüş ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek 

d)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 17- (1) Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Küçükbaş hayvanların ıslahı, yetiştiriciliği ve refahı ile ilgili ulusal ve 

uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Küçükbaş hayvanların verimlerinin yükseltilmesi amacıyla,  ıslah ve yetiştirme 
yöntemlerinin uygulanması, biyoteknoloji, pazarlama ve ihracat konularında Ar-Ge projeleri 
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hazırlanması, hazırlatılması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, 
uygulayıcı kuruluşlarla sonuçları paylaşmak, 

c) Küçükbaş hayvanlar ile ilgili küresel iklim değişiklikleri ve olası etkileri 
konularında Ar-Ge projeleri hazırlanması, hazırlatılması, desteklenmesi, izlenmesi ve 
değerlendirmesini yapmak, uygulayıcı kuruluşlarla sonuçları paylaşmak amacıyla gerekli iş ve 
işlemleri ilgili daire ile koordineli olarak gerçekleştirmek, 

ç) Diğer kurum ve kuruluşların küçükbaş hayvancılıkta; strateji, üretim, ithalat, 
ihracat ve benzer konularda, araştırma, geliştirme faaliyetlerini ve uygulamalarını izlemek, 
görüş ve değerlendirmelerde bulunmak,   

d) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 
Kanatlı ve Diğer Küçük Evcil Hayvanlar Araştırmaları Çalışma Grubu 
MADDE 18– (1) Kanatlı ve Diğer Küçük Evcil Hayvanlar Araştırmaları Çalışma 

Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Kanatlı hayvanlar, arı, ipekböceği, tavşan ve diğer küçük evcillerin ıslahı, 

yetiştiriciliği, refahı ve sosyo-ekonomisi ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 
hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek,  

b) Kanatlı hayvanlar, arı, ipekböceği, tavşan ve diğer küçük evcillerin verimlerinin 
yükseltilmesi amacıyla,  ıslah ve yetiştirme yöntemlerinin uygulanması, biyoteknoloji, 
pazarlama ve ihracat, konularında Ar-Ge projeleri hazırlanması, hazırlatılması, desteklenmesi, 
izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, uygulayıcı kuruluşlarla sonuçları paylaşmak, 

c) Diğer kurum ve kuruluşların kanatlı hayvanlar, arı, ipekböceği, tavşan ve diğer 
küçük evciller ile ilgili olarak; strateji, politika, mevzuat hazırlanma, üretim, ithalat, ihracat ve 
benzeri konulardaki, araştırma, geliştirme faaliyetlerini ve uygulamalarını izlemek, görüş ve 
değerlendirmelerde bulunmak,   

ç) Kanatlı hayvanlar, arı, ipekböceği, tavşan ve diğer küçük evciller ile ilgili 
küresel iklim değişiklikleri ve olası etkileri konularında Ar-Ge projeleri hazırlanması, 
hazırlatılması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, uygulayıcı kuruluşlarla 
sonuçları paylaşmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri ilgili daire ile koordineli olarak 
gerçekleştirmek,  

d) Üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile kanatlı hayvanlar, arı, 
ipekböceği, tavşan ve diğer küçük evcillerin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapmak, amacıyla 
gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek 

e) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 19- (1) Su Ürünleri Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Deniz ve iç su ürünleri ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 

hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek,  

b) Su ürünleri üretiminde verimliliğin yükseltilmesi ve sürdürebilirliğinin 
sağlanması amacıyla öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda; su ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği, 
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balıkçılık yönetimi ve teknolojik gelişmeler, su ürünleri genetik kaynakları, çevre ve kaynak 
yönetimi, biyoteknoloji ve biyogüvenlik, konularda, Ar-Ge projeleri hazırlamak, hazırlatmak, 
desteklemek, izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, uygulayıcı kuruluşlarla sonuçlarını 
paylaşmak, 

c) Su Ürünleri Genetik Kaynaklarını Koruma ve Tescil Ulusal Komitelerinin 
toplantılarını koordine etmek, toplantı kararlarını ilgililere ve yetkililere sunmak,  

ç) Su ürünleri tescil çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, tescil 
başvurularını değerlendirmek, bu amaçla oluşturulan alt komite ve çalışma gruplarını koordine 
etmek, çalışmaları raporlamak, tesciline karar verilen su ürünleri türlerinin özeliklerinin yer 
aldığı tescil formatını Resmi Gazete’de yayımlatmak,   

d) Tescili talep edilen balık ve diğer su ürünleri tür, hat ve hibritlere ait bilgilerin 
doğruluğunu test ettirmek ve bu konudaki iş ve işlemleri denetlemek,  

e) Araştırma amaçlı su ürünleri genetik kaynaklarının kullanılması ve yurtdışına 
çıkarılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu konudaki talepleri değerlendirmek,  

f) Ülkemiz balıkçılığında ulusal politikalar oluşturulmasında ve mevzuat 
hazırlanmasında görüş bildirmek, 

g) Avrupa Birliği uyum mevzuatı çalışmaları kapsamındaki proje ve faaliyetlere 
katkı ve katılım sağlamak, 

ğ) Küresel iklim değişikliği ve su ürünleri üretimi arasındaki ilişkileri kapsayan 
konularda ilgili daire başkanlığı ile işbirliği yapmak,  

h) Deniz koruma alanlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak 
amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

ı) Su ürünleri biyoçeşitliliğini belirlemek ve genetik kaynakların 
muhafazasını  sağlamak, amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,   

i) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
 
Hayvan Genetik Kaynaklar Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 20- (1) Hayvan Genetik Kaynaklar Araştırmaları Çalışma Grubunun 

görevleri şunlardır: 
a) Hayvan genetik kaynakları ile ilgili olarak, karakterizasyon, envanter, risk ve 

eğilimlerin belirlenip izlenmesi, korunması, sürdürülebilir kullanım ve ıslahı, politika, kurum 
ve altyapı geliştirme ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek  

b) Uluslararası ölçekte yürütülen büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve Hayvan 
Genetik Kaynakları ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını izlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve ülke 
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığına yönelik Ar-Ge çalışmaları uygulamak, sonuçlarını 
değerlendirmek ve uygulayıcı kuruluşlarla paylaşmak, 

c) Enstitü ve istasyon koşullarında (ex situ in vivo) koruma, halk elinde (in situ) 
korumada saha taramaları ve sürüleri belirleme, dondurarak (ex situ in vitro) korumada Gen 
Bankalarının ve saklanan hayvan genetik materyallerinin sürekliliğini sağlanma ile ilgili 
konularda Ar-Ge projeleri hazırlamak, hazırlatmak, desteklemek, izlemek, değerlendirmesini 
yapmak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, 

ç) Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi ve Hayvan Irk Tescil 
Komite Toplantılarını koordine etmek, toplantı kararlarını ilgililere ve yetkililere sunmak, 
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d) Hayvan ırk tescil çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, tescil 
başvurularını değerlendirmek,  bu amaçla oluşturulan alt komite ve çalışma gruplarını koordine 
etmek,  çalışmaları raporlamak, tesciline karar verilen ırkların özeliklerinin yer aldığı tescil 
formatını Resmi Gazete’de yayınlatmak ve Milli Tescil Listelerine kayıt etmek,  

e) Yeni geliştirilen ve tescili talep edilen hayvan ırk, tip hat ve hibritlere ait 
bilgilerin doğruluğunu test etmek, ettirmek ve denetlemek amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek, 

f) Türkiye’nin özgün ve geliştirilen hayvan genotipleriyle ilgili bilimsel çalışmaları 
derlemek ve arşivlemek, kaynak listelerini, tam metinlerini ve ırk fotoğraflarını bilgisayar 
ortamına aktararak ilgililerin kullanımına sunmak, 

g) Araştırma sonuçlarını derlemek ve değerlendirmek amacıyla veri tabanı 
oluşturmak, Hayvan Genetik Kaynakları Küresel Bilgi Sistemine (DAD-IS) veri girmek ve 
güncellemek, EFABIS Türkiye notunu hazırlamak ve güncellemek, 

ğ) Uluslararası yapılanmada Bakanlığı temsilen Hayvan Genetik Kaynakları 
(HGK) Türkiye Odak Noktası görevini yürütmek, ulusal raporları ve izleme raporlarını 
hazırlamak, teknik işbirliği sağlamak, ortak projeler hazırlamak, yürütmek, ülkemizin görüş ve 
önceliklerini ortaya koymak, proje ve faaliyetlerini tanıtmak, 

h) Hayvan genetik kaynaklarının tanıtımı ve eğitim amacıyla koleksiyon sürüleri 
oluşturmak ve benzeri çalışmaları planlamak, uygulamak veya uygulatmak,  

ı) Yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılacak kedi, köpek ve güvercin gibi kanatlı 
küçük evcil hayvanlar ile ilgili iş ve işlemleri (mevzuat, izin, arşiv, izleme vb.) düzenlemek, 

i) Yerli hayvan ırklarının marjinal çevre koşullarına ve ilgili daire başkanlığının 
koordinasyonunda olası küresel iklim değişikliklerine uyumları konusunda araştırmalar 
yapmak, yaptırmak ve sonuçları uygulamaya aktarmak,  

j) Araştırma amaçlı evcil hayvan genetik kaynaklarının veya bunlara ait biyolojik 
materyalin yurt dışına çıkartılmasına ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve 
işlemleri yapmak, 

k) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

 
İdari İşler Çalışma Grubu 
MADDE 21- (1) İdari İşler Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Kurumun iç idari hizmetler, temizlik, ulaşım, araç planlaması, yemek ihtiyaçları, 

iletişim ve haberleşme, toplantı salonları vb. faaliyetlerin planlanması, koordine edilmesi ve 
denetlenmesini sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

b) Genel Müdürlüğün evrak ve arşiv işlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi 
için gerekli tedbirleri almak, çalışmaları koordine etmek ve denetlemek üzere gerekli iş ve 
işlemleri gerçekleştirmek, 

c) Genel Müdürlük hizmet binasının elektrik, su, ısınma vb. teknik hizmetlerinin 
yürütülmesi koordine etmek,  
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ç) Genel Müdürlüğün hukuki işlerini (idari soruşturmalar, icra haciz işlemleri, 
enstitü arazi varlıkları ile ilgili yazışmalar, mahkeme yazışmaları vb.) yürütmek üzere gerekli 
iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

d) Genel Müdürlüğün personel politikaları doğrultusunda personelin atama, tayin, 
sicil, izin, sağlık vb. özlük işleri ile ilgili çalışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek ve 
koordine etmek, mevcut personel bilgi sisteminin güncel tutulmasını sağlamak üzere gerekli iş 
ve işlemleri gerçekleştirmek 

e) Genel Müdürlük ve Araştırma Kuruluşlarında İhtiyaç duyulan insan gücünün 
sayısını ve niteliğini belirlemek ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasını ve buna 
ilişkin araştırmacı veri tabanını güncel tutmak,  

f) Personelin performansının değerlendirilebilmesi için başarı ölçeklerinin 
geliştirilmesini sağlamak ve kurum aidiyetini artıtmak üzere gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek 

g) Genel Müdürlüğün sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının belirlemek, ilgili 
birimlerin kullanımına verilmek, taşınır kayıt kontrol iş ve işlemleri yürütmek, 

ğ) Genel Müdürlüğün iş sağlığı, güvenliği ve sivil savunma uzmanının talepleri 
doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek, 

h) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Mali İşler Çalışma Grubu 
MADDE 22- (1) Mali İşler Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün ve bağlı Araştırma Enstitülerinin; bütçe teklifleri ve bütçe 

uygulama faaliyetlerini koordine etmek ve ilgili birimlere ulaştırılması için gerekli çalışmaların 
yapılmasını sağlamak,  

b) Bütçe uygulama raporlarının ve mali tabloların hazırlanmasını sağlamak, 
c) Ayrıntılı harcama programı ve enstitü dağılımlarının ilgili dairelerle koordineli 

olarak hazırlanmasını sağlamak, 
ç)  Bütçe kayıtlarının tutulması, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin 

toplanması, değerlendirilmesi ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanması için 
ilgili çalışmaları koordine etmek, 

d) Bütçe, proje ve programları ile ilgili konularda daireler arası koordinasyonu 
sağlamak ve ilgili birime iletmek için çalışmaları koordine etmek, 

e) Genel Müdürlüğün bütçesi ile ilgili tenkis, ödenek gönderme, aktarma, ödeme 
emri işlemlerinin yapılması, yıllık kesin hesap kanun tasarısına ilişkin bilgilerin hazırlanması 
ve ilgili birime iletilmesi çalışmalarını koordine etmek, 

f) Genel Müdürlük personelinin maaş ve ödeme işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak, 

g) Geçici ve sürekli görev yolluklarının ödenmesi ile ilgili işlemlerin 
gerçekleştirilmesini sağlamak, 

ğ)   Genel Müdürlüğün mal ve hizmet ihtiyaçları ile ilgili satın alma faaliyetlerini 
mevzuata uygun olarak yürütmek,  

h)   Genel Müdürlüğe ait fatura ödemeleri ve diğer ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 
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ı)  Genel Müdürlüğün yurtdışı üyelik aidatları ve katkı paylarının ödenmesi ile ilgili 
işlemleri yürütmek, 

i)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak, 
 
Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubu 
MADDE 23- (1) Koordinasyon ve İç Kontrol Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuoyuna 

açıklanacak raporların periyodik olarak hazırlanması ve ilgili birime iletilmesini sağlamak, 
b) Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak olan birincil ve ikincil mevzuat 

çalışmalarında ve diğer kurumlardan gelen mevzuat çalışmalarında daireler arasında gerekli 
koordinasyonu sağlayarak Genel Müdürlük görüşünün hazırlanması için gerekli faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlamak, 

c) Genel Müdürlüğün ve Araştırma Enstitülerinin görev ve sorumluluklarının 
belirlenmesi ve organizasyon şemalarını hazırlamak, 

ç)     Bakanlık Stratejik Planları ile ilgili işlemlerin takibini yapmak, 
d) Genel Müdürlüğün birden fazla dairesini ilgilendiren konularda, gerekli 

yazışmaların koordinasyonunu sağlayarak Genel Müdürlük görüşünün hazırlamak, 
e) Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan tedbirlere yönelik Genel Müdürlüğe 

verilen görevlerin koordinasyonunun sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
f) Bilgi edinme yasası kapsamında gönderilen dilekçe, mail ve CİMER’den gelen 

başvuruların diğer dairelerle koordine ederek cevaplanmasını sağlamak, 
g) TBMM’den gelen soru önergelerini diğer dairelerle iş birliği yaparak 

cevaplamak, 
ğ) Bakanlıkça oluşturulan bilgi sistemleri (Bilgi Notu Sistemi, Koordinasyon Bilgi 

Sistemi, Bakanlık Faaliyet Takip Sistemi (BİLSİS), Eylem Planı Takip Sistemi, Ortak Akıl 
Toplantı Yönetim Sistemi vb.) üzerinden talep edilen ve Genel Müdürlüğün birden fazla 
dairesini ilgilendiren konularda veri girişlerini yapmak, 

h) Kurum dışından gelen duyuruların ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesini 
sağlamak, 

ı)   Genel Müdürlüğün KAYSİS Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde kayıtlı 
hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, 

i) İç Kontrol Sisteminin kurulması, izlenmesi ve işletilmesi çalışmalarını koordine 
etmek, 

j) İç ve dış denetim raporlarının işleyişini izlemek, değerlendirmek ve denetim 
raporlarında yer alan eylem planlarının gelişmelerini takip etmek raporlamak,  

k) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Eğitim İşleri Çalışma Grubu 
MADDE 24- (1) Eğitim İşleri Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlük ve bağlı Araştırma Enstitülerinde çalışan personelin hizmet içi 

eğitim faaliyetlerini, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğün diğer 
daire başkanlıkları ile birlikte yürütmek, 
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b) Genel Müdürlük ve Araştırma Enstitülerinde çalışan araştırmacıların; yurt 
dışında düzenlenecek kurs, toplantı ve çalıştay ve kısa süreli eğitimler ile ilgili görevlendirme 
işlemlerini Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde yürütmek, 

c) Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde görevli aday araştırmacıların eğitimin 
planlanması ve adaylıklarının kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, 

ç)  Yurtdışı eğitime gönderilecek memurlara ilişkin ‘Yetiştirilmek Amacıyla 
Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine 
Dair Bakanlar Kurulu Kararı’ kapsamında yurtdışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek, 

d) 1416 Sayılı kanun gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Burs Programı kapsamında 
yurtdışına yüksek lisans, doktora eğitimi almak üzere Genel Müdürlük adına gönderilen 
öğrencilerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, 

e) Araştırma Enstitülerinde staj yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Eğitim 
ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile birlikte yürütmek, 

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Bilgi İşlem Çalışma Grubu 
MADDE 25- (1) Bilgi İşlem Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün bilişim yatırımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi 

çalışmalarını yürütmek, 
b) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu konulara ilişkin veri tabanları oluşturmak, 
c) Kişisel verilerin korunması mevzuatları doğrultusunda çalışma yapmak, 
ç)   Genel Müdürlüğün faaliyetlerine uygun uygulama yazılımları geliştirmek, 
d) Bilgisayar sistemlerine ait ürünlerin kurulum, bakım ve onarım işlerini 

planlamak ve yürütmek, 
e) Bilgisayar sistemlerinin güvenliğine yönelik çalışmaları yürütmek ve gerekli 

tedbirleri almak, 
f) Elektronik Belge Yönetim Sisteminin işleyişini ve çalışmasını takip etmek,  
g)  Genel Müdürlüğün web sitesinin hazırlanması, güncellenmesi, duyuru ve 

haberlerin yayınlanması çalışmalarını yürütmek, 
ğ)     Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Enformasyon Çalışma Grubu 
MADDE 26– (1) Enformasyon Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Araştırma çıktılarına ilişkin veri bankası, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 

araştırma sonuçlarının tanıtımını sağlama ve buna yönelik etkinlikler düzenlemek, 
b) Biyolojik çeşitliğimiz kapsamında yerel değerlerimizin dünya çapında 

korunmasına öncülük edebilmek için yazılı, görsel vb. her türlü iletişim araçlarının 
kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak,   

c) Yayım faaliyetlerini koordine etmek, 
ç)  Genel Müdürlükçe yapılacak yayınları, ilgili dairelerle koordineli olarak 

hazırlamak ve yayınlanmasını sağlamak, 
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d) Genel Müdürlüğün kurumsal sosyal medya platformlarının takibini ve 
yönetimini sağlayarak marka ve kurum bilinirliliğini arttırarak daha fazla potansiyel kişiye 
ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, 

e) Genel Müdürlüğün faaliyet, brifing raporları ve bilgi notlarını hazırlamak,  
f) Araştırmacıların kendi çalışma konuları ile ilgili teknolojik yenilikleri daha 

kolay takip edebilmelerini sağlamak ve literatür temininde karşılaştıkları güçlükleri gidermek 
amacıyla, araştırma enstitülerinin ihtiyaç duyacağı uluslararası araştırma veri tabanlarını ve 
bilimsel süreli yayınları tespit etmek, abonelik işlemlerini yapmak ve kullanımlarına sunmak, 

g) Araştırma sonuçlarının tanıtımına yönelik uygulayıcı kuruluşlar, özel sektör, 
çiftçi birlikleri vb. ile iş birliği içerisinde seminer, toplantı, konferans, tarla günü gibi etkinlikler 
düzenlenmesini organize etmek, takip etmek, 

ğ)   TAGEM Akademi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
h) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubu 
MADDE 27– (1) Teknoloji Transferi ve İş Geliştirme Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, 

korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla 
ticarileşmesini buluş sahiplerinin ve Genel Müdürlüğün gelir elde etmesini sağlamak, 

b) Enstitüler tarafından geliştirilen tür, çeşit ve ırklara patent marka alımı ve fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili eğitimler vermek, rehberlik etmek, Enstitüler 
tarafından alınan patent, marka ve tescil ilgili veri ve bilgi tabanı oluşturmak, 

c)  Geliştirilen çeşit, ırk, hat, faydalı model, metot gibi yeniliklerin kullanıcılara, 
çiftçilere vb. hedef kitleye tanıtımını yapmak, bu ürünlerin pazarlaması yapılmadan önce tanına 
bilirliğini sağlayarak, talep edilen ürün durumuna getirmeye çalışmak, 

ç)  Araştırmacı personeli marka ve patent bilincine kavuşturmak ve var olan bilinci 
arttırmak, 

d) Ülkemizde üretilemeyen ancak ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi, 
temin edilebilmesi ve ülkemize ikame edilebilmesi için gerekli çalışmaları ilgili dairelerle 
koordineli yapmak, 

e) Araştırma Enstitülerinde satışa konu olabilecek çıktıların satış/devir işlemlerini 
takip etmek, 

f) Araştırma enstitülerinin araştırma sonucu elde ettiği çeşit, ırk, hat, faydalı model, 
metot gibi çıktıların ticari satışı/özel sektöre devri ile ilgili veri ve bilgi tabanı oluşturmak, 

g) Enstitülerimiz aracılığıyla elde edilen araştırma sonuçlarını özel sektöre transfer 
etmek, 

ğ) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı 

 
Tarım Ekonomisi ve Politika Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 28- (1) Tarım Ekonomisi ve Politika Araştırmaları Çalışma Grubunun 

görevleri şunlardır: 
a) Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak ve sosyoekonomik araştırma 

ihtiyacını karşılamak amacıyla altyapı, yatırım, üretim, işletme, ticaret, desteklemeler, 
işletmecilik, planlama, yönetim, finansman, muhasebe, pazarlama, maliyetler, tarım hukuku, 
köy sosyolojisi, örgütlenme, kırsal kalkınma, tarımsal yayım ve diğer ilgili konularda ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

b) Tarımsal desteklemeler ve Bakanlığın diğer politika ve uygulamalarının 
etkilerini belirlemek amacıyla etki analizi çalışmaları ve Bakanlık faaliyetleri ile ilgili yürürlüğe 
konulacak mevzuatların olası etkilerini önceden belirlemek amacıyla düzenleyici etki analizi 
çalışmaları yapmak ve yaptırmak, 

c) Gıda ve tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması kapsamında 
sektörlerin tüm paydaşlarının yer aldığı çalışmalar hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, 
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, 

ç)  Biyoekonomi konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, ülkesel 
politika alanlarını belirlemek, ülkesel biyoekonomi stratejisi hazırlık çalışmalarını yürütmek, 
bu alanla ilgili araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek,  

d)    Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Uluslararası Projeler ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu 
MADDE 29- (1) Uluslararası Projeler ve Dış İlişkiler Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Uluslararası Ar-Ge programlarının takip edilerek, Genel Müdürlük ve bağlı 

birimlerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarını yapmak, 
b) Genel Müdürlük ve bağlı araştırma kuruluşları tarafından yürütülen uluslararası 

projelerle ilgili bilgileri derlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, 
izlemek ve değerlendirmek,  

c) Araştırma enstitülerinin AB çerçeve programları başta olmak üzere, uluslararası 
program/projelere katılımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

ç)  Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle her türlü ikili işbirliği çalışmalarını 
ve yurtdışına gönderilecek veya yurtdışından gelecek heyetlerle ilgili faaliyetleri Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek, 

d) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Ulusal Projeler Çalışma Grubu  
MADDE 30- (1) Ulusal Projeler Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Master Plan Toplantılarının organizasyonu ve sekretarya işlerini yürütmek, 
b) Tarımsal Araştırma ve Danışma Kurulu (TADAK) Toplantılarının 

organizasyonu ve sekretarya işlerini yürütmek, 
c) Proje Takip Sistemi ve Tarımsal Araştırma Yönetim Talimatının sekretaryasını 

yürütmek, uygulamak ve izlemek, 
ç)  Proje Değerlendirme Toplantılarının (PDT) organizasyonu ve sekretarya işlerini 

yürütmek, 
d) Araştırma Yönetim Komitesi (AYK) toplantılarının düzenlenmesi ile ilgili iş ve 

işlemlerin yürütülmesi ve AYK toplantılarında kabul edilen yeni teklif projelerin yürürlüğe 
konması için Makam onayının alındıktan sonra teknik dairelere ve araştırma enstitülerine 
gönderilmesini ve duyurulmasını sağlamak, 

e) Akademik kariyer tez komisyonunu toplamak, izlemek ve sekretaryasını 
yapmak, 

f) Tarım sektörünü ilgilendiren konularda yurt içindeki kamu kurumları, 
üniversiteler, özel sektör ve diğer  kurum/kuruluşlar işbirliğinde yapılacak olan ulusal kaynaklı 
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek, 

g) TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 
Programı çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzün müşteri olduğu projelerin sekretaryasını 
yürürlükteki mevzuata ve Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iş akış şemasına uygun olarak 
yürütmek, 

ğ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ikili işbirliği çalışmalarını Genel 
Müdürlüğün ve Bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte yürütmek, 

h) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Kamu-Özel Sektör Ar-Ge İşbirliği Çalışma Grubu  
MADDE 31- (1) Kamu-Özel Sektör Ar-Ge İşbirliği Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Bakanlığımızın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi 

ve teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla, Bakanlık Ar-Ge Destek Programının sekretaryasını 
yürütmek amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

b) Bakanlık Ar-Ge Destek Programı ile ilgili mevzuat hazırlamak ve güncellemek 
amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

c) Bakanlık Ar-Ge Destek Programı ile ilgili veri ve bilgi tabanı ile uzman 
havuzlarını oluşturmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

ç)  Bakanlık Ar-Ge Destek Programı ile ilgili projelerin ön değerlendirmesini 
yapmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

d) Bakanlık Ar-Ge Destek Programı ile ilgili ödeme icmallerini hazırlamak 
amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

e) Kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmaların ve projelerin 
kayıtlarını tutmak, 

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 
Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları Çalışma Grubu 
MADDE 32- (1) Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır: 
a) Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri konusunda ulusal ve uluslararası araştırma 

projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek,  

b) Ülkemizde tıbbi-aromatik bitkilerin üretim yerlerinin belirlenmesi, üretim, 
planlama ve eğitim çalışmalarına katkı sunmak, 

c) Tıbbi bitkilerin doğadan toplanması, depolanması ve kullanılması ile ilgili 
mevzuat hazırlama çalışmalarına katkı sunmak, 

ç)      Sanayici ve tüketici isteklerini dikkate alarak ıslaha yön vermek,  
d) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nin konu bazlı çalışan Enstitüler ile daha 

etkin işbirliği yapmasını ve projelerin yürütülmesi konusunda koordinasyonu sağlamak, 
e) Birden fazla Enstitü tarafından yürütülen araştırma projelerinde Koordinatör 

tayin etmek ve materyal işbirliğini oluşturmak, 
f) Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri genetik kaynaklarının toplanması, 

tanımlanması, muhafazası ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı 
sağlamak, 

g) Değişen iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilecek yeni çeşitler geliştirmek 
ve ıslah süresini kısaltacak yaklaşımların benimsenmesini sağlamak ve uygulatmak, 

h) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 33- (1) Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Araştırmaları Çalışma 

Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Tahıllar, yemeklik tane baklagiller konularında ulusal ve uluslararası araştırma 

projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek, 

b) Ülkemizde tahıllar, yemeklik tane baklagil bitkilerinin üretim yerlerinin 
belirlenmesi, üretim, planlama ve eğitim çalışmalarına katkı sunmak, 

c) Fonksiyonel gıda olarak kullanılabilecek besin içeriği yüksek materyal geliştirilmesi 
için çalışmalar yaptırmak,  

ç)  Stres faktörlerine (hastalık, kuraklık, tuzluluk vb.) dayanıklı materyalin 
geliştirilmesi için çalışmalar yaptırmak,  

d)    Yeni teknolojilerin ıslaha entegre edilerek daha etkin ıslah yapılması çalışmalarına 
öncülük etmek, bu yönde projeler yaptırmak, 

e) Sanayici ve tüketici isteklerini dikkate alarak ıslaha yön verilmesine katkıda 
bulunmak,  

f) Genel Müdürlük Islahçı Hakkına İtiraz Komisyonu sekretarya işlemlerini 
yürütmek, 

g) Biyoteknoloji konularına ilişkin koordinasyon görevini yürütmek, 
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ğ) Tahıllar, yemeklik tane baklagiller genetik kaynaklarının toplanması, 
tanımlanması, muhafazası ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı 
sağlamak, 

h) Değişen iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilecek yeni çeşitler geliştirmek 
ve ıslah süresini kısaltacak yaklaşımların benimsenmesini sağlamak ve uygulatmak, 

ı) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Endüstri Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 34- (1) Endüstri Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubunun görevleri 

şunlardır; 
a) Endüstri bitkileri konularında ulusal ve uluslararası araştırma projelerini 

hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, 

b) Değişen iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilecek yeni çeşitler geliştirmek 
ve ıslah süresini kısaltacak yaklaşımların benimsenmesini sağlamak ve uygulatmak, 

c) Sanayici ve tüketici isteklerini dikkate alarak ıslaha yön vermek,  
ç)  Stres faktörlerine (hastalık, kuraklık, tuzluluk vb.) dayanıklı materyalin 

geliştirilmesi için çalışmalar yaptırmak, 
d)  Yeni teknolojilerin ıslaha entegre edilerek daha etkin ıslah yapılması 

çalışmalarına öncülük etmek, bu yönde projeler ve yaptırmak, 
e)  Endüstri bitkileri genetik kaynaklarının toplanması, tanımlanması, muhafazası 

ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 
f)     Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 35- (1) Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubunun 

görevleri şunlardır: 
a) Çayır Mera ve Yem Bitkileri konularında ulusal ve uluslararası araştırma 

projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan 
projeleri değerlendirmek 

b) Farklı ekolojilere sahip olan ülkemizde özellikle alt ekolojiler için yem bitkisi 
türlerinin belirlenmesi, adaptasyon ve verim denemelerinin yapılması çalışmalarını yaptırmak, 

c) Çayır-mera otlatma sistemine yönelik çalışmalar yapmak, çiftçilere yönelik 
eğitim programlarına katkı sunmak, 

ç)  Ülkesel Mera Islah çalışmalarına destek vermek, 
d) Alternatif yem kaynaklarına yönelik ıslah çalışmalarını yaptırmak, 
e) Besin içeriği yüksek yem bitkilerinin geliştirilmesini sağlamak,  
f) Değişen iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayabilecek yeni çeşitler geliştirmek 

ve ıslah süresini kısaltacak yaklaşımların benimsenmesini sağlamak ve uygulatmak, 
g) Çayır Mera ve Yem Bitkileri genetik kaynaklarının toplanması, tanımlanması, 

muhafazası ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, 
ğ)  Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı 

 
Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 36- (1) Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Araştırmaları Çalışma Grubunun 

görevleri şunlardır: 
a) Toprakların verimlilik potansiyellerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve biyolojik 

özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, 
hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri 
değerlendirmek, 

b) Toprak kaynaklarının özelliklerine ve sürdürülebilir kullanımına yönelik toprak 
veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak, 

c) Gübre ve uygun gübreleme tekniklerinin geliştirilmesini sağlamak, etkin ve 
doğru bitki besin maddesi kullanılmasına yönelik gübreleme programlarını oluşturmak ve 
uygulamaya aktarmak, 

ç)  Yerel kaynaklardan elde edilecek toprak düzenleyicilerin toprakların 
verimliliğine ve kalitesine etkilerinin belirlenmesini ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak,  

d) Girdi tasarrufu sağlayan toprak ve su kaynakları açısından çevre dostu alternatif 
tarım sistemleri ve üretim teknikleri konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak,  

e) Toprak, su, bitki ve gübre laboratuvar analizlerinin ilgili mevzuat hükümlerine 
göre denetim ve kalite kontrol çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
uluslararası kalite güvencesinde yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,  

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 37- (1) Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları Çalışma Grubunun 

görevleri şunlardır: 
a) Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun sulama tekniklerinin ve yöntemlerin 

geliştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, 

b) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayan ileri sulama teknolojilerinin 
geliştirilerek uygulamaya aktarılmasını sağlamak, 

c) Sulama sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve yönetimine yönelik veri 
sağlamak, 

ç)  Düşük nitelikli ve arıtılmış suların sulamada kullanım koşullarını belirlemek, 
d) Su stresi veya kısıtlı su koşullarında toprak, su ve bitki ilişkilerinin 

incelenmesini, uygun sulama programlarının belirlenmesini sağlamak, 
e) Tuzluluk, çoraklık ve yetersiz drenajın olumsuz etkilerinin azaltılması için 

gerekli agronomik ve teknik önlemlerin, ekonomik ve uygulanabilir arazi ıslah yöntemlerinin 
geliştirilmesini sağlamak, 

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 38- (1) İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Araştırmaları Çalışma 

Grubunun görevleri şunlardır: 
a) İklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarında meydana getireceği muhtemel 

değişimleri belirlemek, tarımsal üretime yönelik iklim dostu uygun tekniklerin ve adaptasyon 
stratejilerinin geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek ve koordine etmek, ulusal ve 
uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri 
izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, 

b) Kuraklık ve iklim değişikliğinin tarıma etkilerini incelemek, iklim ve bitki 
gelişim modelleri ile belirlenmesini sağlamak,  

c) Sera gazı bütçesinde tarımın payının belirlenmesine yönelik ölçüm ve izlemenin 
yapılmasını sağlamak, tarımdan kaynaklanan sera gazlarının azaltılmasına yönelik stratejilerin 
geliştirilmesine ve uygulamalara katkı sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmek ve koordine 
etmek, 

ç)  Kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal üretimdeki riskleri azaltmak için toprak 
neminin korunmasına ve izlenmesine yönelik önlemlerin ve erken uyarı modellerinin 
geliştirilmesini sağlamak, 

d) Tarımsal ekolojik bölgelere uygun su hasadı yöntemlerinin geliştirilmesini 
sağlamak, 

e) Tarım alanlarında arazi tahribatının belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi,  
erozyon ve çölleşme ile mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve izlenmesi konularında 
çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
 
 
Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları Çalışma Grubu  
MADDE 39- (1) Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları 

Çalışma Grubunun görevleri şunlardır: 
a) Tarım alet ve makinaları ile tarımsal mekanizasyon konularında (bitkisel üretim, 

hayvansal üretim ve zirai mücadele) yeni ve uygun teknolojileri geliştirmek ve uygulamaya 
aktarmak, ulusal ve uluslararası araştırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, 
devam eden projeleri izlemek ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek, 

b) Tarım makinalarının bilgi iletişim entegrasyonu ve otomasyonuna, dijital 
dönüşüme yönelik yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,  

c) Tarımda etkin girdi kullanımı ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimini sağlayan ve büyük verinin sahadan toplanabilmesi için hassas tarım, akıllı tarım, 
yapay zekâ, tarımsal yazılım, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama gibi ileri tarım ve 
bilişim teknolojilerinin bitkisel üretim ve hayvancılıkta uygulanmasına katkı sağlamak,   

ç)  Tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri alanında alternatif enerji kaynağı olarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini ve etkin kullanımını sağlamak, 

d) Tarımda yeni nesil teknoloji ve prototiplerin geliştirilmesini sağlayarak 
uygulamaya aktarmak,  
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e) Tarımsal mekanizasyon araçlarının üretimi, kontrolü, kullanımı ve geliştirilmesi 
konularında standardizasyon ve uyum faaliyetlerine katkı sağlayacak çalışmaları ilgili birim, 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek,  

f) Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Ortak Görevler 

 
Madde 40- (1) Tarımsal Araştırma Master Planında yer alan Araştırma Fırsat 

Alanlarına (AFA) ait programlarda yer alan Çalışma Gruplarının ortak görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma planı ve programları ile Bakanlığımız tarafından belirlenen ihtiyaç ve 

öncelikler doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Tarımsal Araştırma Master Planı 
çerçevesinde; ilgili teknik dairenin çalışma konularında araştırma projeleri hazırlanması, 
hazırlatılması, desteklenmesi, izlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, uygulayıcı kuruluşlarla 
sonuçları paylaşmak amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  

b) Mevcut bilimsel kapasite, altyapı ve imkanların etkili kullanımını sağlayacak 
tedbirleri almak, bu amaçla bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, 

c)  Çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma 
kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğini sağlamak; dış kaynaklardan yararlanma imkânlarını 
araştırmak ve gerekli durumlarda projelendirilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

ç)  Araştırma Yönetim Komitesinde (AYK) görüşülecek ilgili projeler için AYK 
sekretaryası ile koordine olarak gerekli hazırlıkların yürütülmesinde ve projelerin sunulmasında 
görev yapmak, 

d) Proje Değerlendirme Toplantısına (PDT) yönelik gerekli faaliyetleri yapmak, 
toplantıların koordine edilmesine katkı sağlamak, 

e) Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayımlanması ve 
uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak, 

f) Araştırmalarda ihtiyaç duyulan personel, eğitim ve altyapı ihtiyaçlarını 
belirlemek, karşılanması için gerekli program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, 

g) Ulusal ve uluslararası eğitim, kongre, sempozyum ve çalıştay gibi araştırma 
faaliyetlerine, Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşlarda görevli araştırmacıların katılımının 
sağlanması ve bu tür faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla gerekli iş ve işlemleri 
gerçekleştirmek,  

ğ)  Çalışma grubunun sorumluluğunda olan, grup toplantıları, ülkesel proje 
çalışmaları ve benzeri toplantıların koordinasyonunu ve sekretaryasını yürütmek, 

h) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen/desteklenen 
proje ve çalışmalara katkı ve katılım sağlamak, amacıyla gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  

ı)  Bağlı araştırma birimlerinde bilimsel kapasite, altyapı ve imkânların etkili 
kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,  

i) Bakanlık, üniversite ve özel sektör katılımlı projelerin geliştirilmesini teşvik 
etmek, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak için gerekli faaliyetleri koordine etmek 

j) Bakanlıkça her yıl için önerilen ve değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 
ar-ge ihtiyaç başlıklarını içeren öncelikli konuları belirlemek üzere, gerekli iş ve işlemlerini 
gerçekleştirmek,  



23 
 

k) Her yıl teknik dairenin çalışma konularını içeren çağrı başlıklarına yönelik Ar-
Ge projelerinin “Ar-Ge Usul ve Esasları” doğrultusunda iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, 

l) Ulusal politikalar oluşturulması amacıyla strateji, politika ve mevzuat 
hazırlanmasında gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

m) Araştırma proje ve programları ile bilimsel etkinlikleri koordine etmek, 
planlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak, izleme ve değerlendirme çalışmalarını 
gerçekleştirmek, 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk, Koordinasyon, Yürürlük, Yürütme 
 
Yöneticilerin sorumlulukları 
 MADDE 41- (1) Bu Yönergede yer alan her kademedeki Yöneticiler, yapmakla 

yükümlü bulundukları görevleri, Bakanlık talimatları doğrultusunda, mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludurlar. 

(2) Daire Başkanları ve Çalışma Grup Sorumluları, birimleri tarafından Ar-Ge proje 
ve programlarının gerçekleştirilmesine yönelik idari, teknik ve ödenekler ile ilgili her türlü iş 
ve işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludurlar.  

 
Koordinasyon 
MADDE 42- (1) Bu Yönergede yer alan birimler, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak 

diğer birimlerce yapılacak işlemler konusunda koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir. 
(2) İklim değişikliğine ilişkin koordinasyon görevi Toprak ve Su Kaynakları 

Araştırmaları Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. 
(3) AB, dış ilişkiler ve ikili ilişkilere ilişkin koordinasyon görevi Tarımsal Ekonomi 

ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığınca yürütülecektir. 
(4) Dış kaynaklı (Ulusal ya da Uluslararası) projelere ilişkin koordinasyon görevi 

Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığınca yürütülecektir. 
(5) Biyoteknoloji konularına ilişkin koordinasyon görevi Tarla Bitkileri Araştırmaları 

Daire Başkanlığınca yürütülecektir. 
(6) TAGEM Akademi ile ilgili iş ve işlemler diğer teknik dairelerle koordineli olarak 

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. 
(7) Birden fazla Daire Başkanlığını ilgilendiren ve yukarıda belirtilen konuların 

dışında kalan konularda daireler arası koordinasyon İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığınca yürütülecektir. 

(8) Biyogüvenlik Kanunu ile ilgili sekreterya ve koordinasyon görevi Hayvan Sağlığı, 
Gıda ve Yem Daire Başkanlığına bağlı kurulacak bir birim üzerinden yürütülecektir. 

 
Yürürlük 
 MADDE 43- (1) Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 MADDE 44- (1) Bu Yönerge hükümlerini Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürü yürütür. 
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