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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna^ menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayîmı : 12.3.1985 Sayı : 18692)
Kanun No.
3161

Kabul tarihi :
6 . 3 . 1985
BİRİNCÎ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kalkınma plan ve programları doğrultusunda, köylerin kalkındırılması,
tarım, hayvancılık ve ormancılığın geliştirilmesini sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal,
sosyal ve ekonomik kamu hizmetlerinin yapılması için, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının kurulmasına,
teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
MADDE 2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır :
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık, su
ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına
girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekûn geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak
ve yaptırmak,
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile top
rak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabiî kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma,
inceleme, plan, program ve projeler yapmak,
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde ve çift
çinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerinin destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yap
mak, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,
d) Gıda ve diğer tarım, orman ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, iş
lenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol
sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskân ihtiyaçlarını karşılamak; bunların
ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fizikî yerleşme imkânlarına kavuşmalarım sağlayacak politi
kaları geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalış
maları yapmak, ihracat imkânlarım geliştirmek üzere bitki, hayvan ve orman verimliliğini artırıcı tedbirleri
almak ve üretimi çeşitlendirmek,
g) Tarım, orman ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme,
üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup
işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak,
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h) 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, çocuk
ları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek ikere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek
çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her türlü okul ve eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurs
lar açmak, bu amaçla Millî Eğitfm Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluşlarla iş
birliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek için ilgili kuruluş
larla koordinasyon sağlamak; Devletin hüküm ve tasarrufa allında veya özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıs
tıklık, zeytinlik, hamupluk, fundalık, makilik ile çayır ve meraların, altyapı tesislerini korumak ve verimlilik
ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek,
j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda standartları ve kalite kriterlerini
tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontroluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk
Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulamasını gerçekleştirmek; gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlen
miş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol
hizmetlerini yürütmek,
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla mücadele et
mek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, ziraî mücadele ve ziraî karantina planlarım, yıllık uy
gulama programlarım ve projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler al
mak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden denetlemek; iç ve dış karantina il
kelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek;
zararlılar hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkânları ile önlenemeyen salgın
hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 6968 sayılı Kanun hükümlerinin
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
I) Ziraî mücadele ilaçlarının, alet ve makinelerinin ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tespit etmek,
uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli
denetlemeleri yapmak,
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insan
lara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak,
gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygu
latmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü
rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metotlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak,
denetlemelerde bulunmak,
n) Hayvan barınaktan ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla hayvan kesimi ve iş
letme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalış
malarım kontrol etmek,
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçlarım,
bunlann bileşimine giren etkili veya yardımcı maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özellik
lerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek,
kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araştırmaları
yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve istasyonlar kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini
kontrol etmek,
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında ya
yım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesis
leri açmak,
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r) Hayvanların verimîerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabiî ve sunî tohumlama ve geliştirme
programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak; hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırlamak, hazır
latmak, çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmalarım 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,
s) Su Ürünleri Kanunu iîe verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
t) Ormanların ve Devletin hüküm ve tasarrufunda oîan arazilerin muhafazasını,
geliştirilmesini, ıslahı,
kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işle (ilmesini, Bakanlık görev alanına giren konularda orman içi ve biti
şiğinde oturan köylülerin kalkındırılmasını, millî park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alanları ile av
sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilmesini ve idaresini sağlamak,
u) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla
işbirliği yapmak.
Teşkilat
MADDE 3. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili
yurt dışı kuruluşlardan meydana gelir.

ve

İKİNCİ KISIRI
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez

teşkilatı

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yar
dımcı birimlerden müteşekkildir.
Bakanlık merkez teşkilatı ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hüküme
tin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürüt
mekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağla
makla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile
bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve
Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık prog
ramlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç
Bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin
eder.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana kaışı sorumludur.
Müsteşar

yardımcıları

MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir,
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İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmct Birimleri

Anahizmet

birimleri

MADDE 8. — Tanm Orman ve Köyişleri Bakanağının anahizmet birimleri şunlardır :
a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
b) Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü,
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü.
Koruma

ve Kontrol

Genel

Müdürlüğü

MADDE 9. — Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
Toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabiî kaynakların, bunlardan yapılacak faydalanmalar
da kullanılan bütün girdilerin ve gıda maddelerinin işlenmesi, muhafazası, pazarlanması ve değerlendirilmesi
safhalarında üretici, tüketici ve çevrenin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak, korumak ve kontrol
etmek amacı ile :
a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, bu ko
nuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Bitld ve hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele amacıyla program ve projeler hazırlamak, hazır
latmak, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine
etmek, hayvan varlığının sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek,
denetlemek; ziraî mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu
ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ih
racatı, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, satış, taşıma ve muhafaza şartlarım tespit ve ilan etmek, imalat ve
satışına dair esasları belirlemek, bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara yardımcı
olmak,
c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, uy
gulamalarım denetlemek, Türk Gıda Kodeksinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili mevzuatla verilen
tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bunla
rın uygulamalarını denetlemek,
d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabiî bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve ta
şınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım ya
pılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak,
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Proje ve Uygulama Genel

Müdürlüğü

MADDE 10. — Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projele
rinin hazırlanması değerlendirilmesi ve teşra kuruluşları eliyle gerçekleştirilmeleri için gerekli düzenlemeleri
yapmak,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca hazırlanan program ve master projeler
doğrultusunda tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin
artırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili ayrıntılı uygulama projeleri hazırlamak,
bunların gerektirdiği ıslah, deneme, ürün işleme, temizime, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesis
lerin kurulması için Bakanlık Makamına teklifte bulunmak, kurulmalarım desteklemek ve teknik yardımda
bulunmak,
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c) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki
çalışmaları yönlendirmek
gayesi ile uygulama araştırmaları ve projeleri yapmak, yaptırmak, soy kütüğü sisteminin kurulmasına
yar
dımcı olmak,
d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, fidan,
gübre, tarım ilaçları,
alci, makine, ekipman ve diğer girdilerin temini, tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı
olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik ihtiyaçlara göre taşra kuruluşları ve Bakanlık dışındaki ilgili kuruluş
larla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
e) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabanî fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, ıslah ve
ihya etmek için gerekli projeleri ve programlan hazırlamak, hazırlatmak,
f) Çalışma konuları içine giren işlerin yapılması için taşra kuruluşları yetkisini aşan durumlarda lüzum
lu her türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıtları temin etmek üzere tedbirler almak ve ihtiyacı olan her
türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıtların temininde yardımcı olmak,
g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Teşkilatlanma

ve Destekleme

Genel

Müdürlüğü

MADDE 11. — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
Tarım ve orman sektörleri ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili olarak üreticilerin teşkilatlanması, eğitil
mesi ve tarım girdilerinin ve bazı temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadı ile;
a) Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı rçibi faaliyetlerde gerektiğinde taşrada kurulacak birlik
ler, ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun görülen hal erde hükmî şahsiyeti haiz işletmelerin kurulma esasla
rını belirlemek, döner sermayeli işletmelerle bu işlerle meşgul birimler, şirketler veya işletmeler arasında or
taklıklar tesis etmek, taşra kuruluşlarına yardımcı oHıak gibi benzeri faaliyetlerde bu hizmetleri Bakanlık
adına düzenlemek,
b) Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve üst ku
ruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait te
sislerin işletilmesinde yardımcı olmak, teknik ve malî yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri
idarî, malî ve hukukî yönden denetlemek,
c) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak
maksadıyla diğer kamu kuruluşları ile birlikte yapılacak etüt, araştırma, proje ve programların hazırlanmasına
iştirak etmek gerekli olanları bizzat yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak veya uygulatmak, taşra
kuruluşlarına bu konularda yardımcı olmak,
d) Orman içi ve bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili özel mevzuatına göre mevcut ve
ileride tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kaynaklarının, kooperatif, köy tüzelkişiliği veya aile işletmeleri
kanalıyla en iyi şekilde bu hizmetlere yöneltilmesinde taşra kuruluşlarına yardımcı olmak, bu konuda Bakan
lığın ilgili ve bağlı kuruluşları ile işbirliği yapmak,
e) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla tesis edilen fonların kullanılmasını sağlamak,
f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını geliştirmek amacıyla, el sanatlarının geliştirilmesini,
yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve el sanatları mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri almak,
bu konularda taşra teşkilatına yardımcı olmak,
g) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak poli ika ve ilkelerin tespit edilmesine ve gerekli düzenle
melerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü araştırma, programlama, planlama, dokümantasyon ve eğitim
hizmetlerini yapmak,
h) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile eğitim program ve
projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağlık elemanları
yetiştirmek üzere okullar, eğitim merkezleri ve kurslar açmak, açtırmak ve taşra kuruluşlarına yardımcı ol
mak,
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i) Tarım ürünlerinin {«azarlanması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulamalar
yapmak,
j) Bakanlığın görev alanma giren konularda millî ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, meslek
odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanması ve des
teklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve koor* inasyonu sağlamak,
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Deretim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
MADDE 12. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı merkez kuruluşlarındaki danışma ve denetim birim
leri şunlardır :
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık müşavirleri,
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanm emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki gö
revleri yapar .
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri üe ilgili ola
rak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin
etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
c) özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Araştırma,

Planlama ve Koordinasyon

Kurulu

Başkanlığı

MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :
Tarım, orman, hayvancılık ve su ürünleri ile kırsal kes'min düzenlenmesi ve geliştirilmesi, tarım üretim
kaynaklarının korunması ve verimlilik esaslarına göre l ullanılması ve bu kaynaklardan en iyi şekilde fayda
lanılması amacı ile:
a) İstatistik ve envanter çalışmaları yapmak,
b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalaını geliştirmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma plan
larında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması geıekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bununla ilgili
temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan sonra Devlet
Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, planları ve yıllık programları hazırlamak ve hazırlatmak,
entegre tarım ve kırsal kalkınma projelerini teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak ve bu
amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak,
d) Bakanlık bütçesini hazırlamak, Bakanlık faaliyetlerinin, bütçe ve program uygulamalarının takibini, de
ğerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
e) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî
güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit et
mek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak,
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f) Kanun, tüzük ve yönetmelik taşanları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yar
dımcı olmak,
g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programlan ve diğer dış ilişkiler ile ilgili hizmet ve faaliyetlerine ait
çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
h) Üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer teşvik un
surlarının tespitine yardımcı olmak, çalışmalar yapmak,
i) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak ve uygulamada ilgili kuruluş
larla işbirliğinde bulunmak,
j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarının tespit ve gerçekleştirilmesi için gerekli ted
birleri belirlemek,
k) Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın imkân ve kaynaklarının anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak bir plan
ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için çalışmalar yap
mak,
1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, mali, cezaî sonuçlar doğuracak iş
lemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlık lan önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş
ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha
zırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını te
min etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık müşavirleri
MADDE 16. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz
Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin be
lirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edi
lebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımc Birimler
Yardımcı

birimler

MADDE 18. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır :
a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) tdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Yayın Dairesi Başkanlığı,
d) Savunma Sekreterliği,
e) Özel Kalem Müdürlüğü.
Personel Genel

Müdürlüğü

MADDE 19. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel poluiLasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin
geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlorini yapmak,
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizme' içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak hazırlık, mü akere ve akit safhalarında işverence gerekli hazırlık
ları yapmak ve işlemleri yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici uygun tedbirlerin alınması ve toplu iş sözleşme
lerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak ve Bakanlık anahizmet birimleri bağlı ve ilgili ku
ruluşlar arasında idarî ve malî yönlerden birlik ve beraber"iği sağlayacak şekilde yapılması ve uygulanması hu
susunda Bakanlık Makamına tekliflerde bulunmak,
e) Bakanlığa bağlı işyerlerinde işveren işçi il£şkl!e~inî ı mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde
belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu olarak yürütülme-'ne yardımcı olmak,
f) İşveren - işçi ilişkileri bakımından gerekli mevzua tasarılarını hazırlayıp bu alanda araştırma, muka
yese ve değerlendirmeler yapmak ve Bakanlık Makamının onayına sunmak,
g) İşçi teşekküllerinin ve işçilerin Bakanlığa yapt'kîan müracaatları incelemek, ilgili birimlerin de görüş
lerini alarak konuyu değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı
MADDE 20. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin tenini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hî metleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın
iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak
ları tutmak ve yaymak,
j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmet ve faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Yayın Dairesi Başkanlığı
MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Ülkemizin toprak, su, orman, ildim gibi tabiî kaynaklarını bitki, hayvan, su, orman ürünleri gibi ko
nularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü el sanatlarını, tabiî ve yabanî bitki ve hayvan türlerini ve çift
çilerimizin ilgi alanına giren diğer konularını araştırmak, derlemek, basımım yapmak ve yaptırmak,
b) Bu konulan araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konularında yardımcı olmak,
c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,
d) Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile ziraî yayın ko
nusunda işbirliği yapmak,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
MADDE 22. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
Özel Kalem

Müdürlüğü

MADDE 23. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlams, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetlerini
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli

kurullar

MADDE 24. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır :
a) Yüksek Komiserler Kurulu,
b) Merkez Av Komisyonu.
Yüksek Komiserler

Kurulu

MADDE 25. — Bu Kurul, 10.7.1953 tarih ve 6132 sayıh At Yarışları Hakkında Kanunda belirtilen gö
revleri yapar.
Merkez Av

Komisyonu

MADDE 26. — Bu Komisyon 5 Mayıs 1937 tarih ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununda belirtilen gö
revleri yapar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
Taşra teşkilatı
MADDE 27. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun, Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun ola-
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rak; Bakanlığı temsilen il ve ilçe seviyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları da her bölge,
il ve ilçede gerektiği hallerde ayn birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakanlığı; il idare kurullarında Bakanlık
il müdürleri, ilçe idare kurullarında Bakanlık ilçe müdürleri temsil eder.
Bakanlık il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri Bakanlıkça
hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Yurt dışı teşkilatı
MADDE 28. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun
münde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Hük

Bağlı kuruluşlar
MADDE 29. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır :
a) Orman Genel Müdürlüğü,
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
d) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 30. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöne
ticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mev
zuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı so
rumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 31. — Bakanlık anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum
ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önle
yecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirle
nen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so
rumludur.
Mahallî idareler ile koordinasyon sorumluluğu
MADDE 32. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan
sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
MADDE 33. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, teb
liğ, genelge ve diğer metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri
MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınır
larım yazıh olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki dev
ri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
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BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Görev ve yetki

bütünlüğü

MADDE 35. — Görev ve yetki bütünlüğü sağlamak üzere;
a) 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu Kanunu değiştiren kanunlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanına ve
Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orm:m ve Köyişleri Bakanına ve Bakanlığına devroîunmuştur.
b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına giren köy kalkınma kooperatifleri, orman köyleri kal
kınma kooperatifleri, balıkçılık kooperatifleri, çay istihsal ve satış kooperatifleri, pancar istahsal ve satış koo
peratifleri, hayvan üreticileri tedarik ve pazarlama kooperatifleri, elektrik üretim kooperatifleri ve üst kuru
luklarının kuruluş ve denetimleri ile ilgili olarak mezkûr kanunda Ticaret
Bakanına ve Bakanlığına verilmiş
olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına ve Bakanlığına devrolunmuştur.
c) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce çeşitli mevzuatla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı ve Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanı ve Bakanlığına intikal etmiştir.
d) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif
kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi
ve Bakanlığına 8=1.1985 tarih ve 3143 sayılı
re\, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler
miştir.

ve Birlikleı i Kanununun ilgili hükümlerine göre, söz konusu
ve diğer hususlarla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret Bakanı
Kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanına ve Bakanlığına verilen göTarım Orman ve Köyişleri Bakanına ve Bakanlığına devredil

Atama
MADDE 36. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayıh Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan
tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuatta yer alan atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Kadrolar
MADDE 37. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Araştırma, etüt ve proje hizmetleri
MADDE 38. — Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüt ve proje hizmetlerim ger
çek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir.
Yürürlükten

kaldırılan

hükümler

MADDE 39. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu ile bu Ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 17 Ocak 1938 tarih ve 3326 sayılı Kanun ile 13 Haziran 1938 tarih ve 3446
sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri ile 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı, 3.5.1928 ta
rihli ve 1234 sayılı, 15.5.1957 tarihli ve 6968 sayıh kanunlarla teşkil edilmesi öngörülen kurullara müteallik
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
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GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye
ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kamunun
yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kuilanıırıına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarm Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç 18.6.1985 tarihine
kadar iade edilir.
GEÇİCİ MADDE 3. — 13.12.1983 tarih ve 183 sarılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdi
ği tarihte, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına ait kadrolar personeE ile
birlikte Taran Orman ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiştir.
Adı geçen Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile gerek Tanm ve Orman
Bakanlığı ve gerekse Köyişleri ve Kooperatifler Bakanhğı (memurlarımdan kadro ve görev unvanları değişme
yenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Ancak, Tanım Orman ve Köyişleri Bakanhğına devredilen bu kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardumcıkn, Tanm ve Orman ile Köyişleri ve Kooperatifler bakanlıklarının Anahizmet, Danışma ve Denetimi bi
rimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin Genel Müdür, Deke Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcı
larına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile ayra mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şah
sa bağlı kadrolar o!ap her ne sebeple olursa olsun boşalırdan halinde genel hükümlere göre iptal ediîmîş
sayılır. Tanım Orman ve Köyişleri Bakam geçici 6 aıcı madde gereğ'nce yeaîi kadrolar tespit ve ihdas edilerek
gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolar da buîunan memurlardan birini görevli oîduklan birim
hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.
Kadro ve görev unvsnîan değişenler veya kaldınlasTsıla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Mer
kez veya Taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü malî ve sosyal haklarıyla durumlaıma uygun işlerde görevlendirilirler.
Ancak bunlarjn, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun görevlere atanmalan ha
linde, eski kadrolanna ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni görevlerinde kaldıktan sürece
ödenmeline devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasıru göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelik
ler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmediklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kauıunun. 27 nci maddesinde belirlenen esaslara göre
yeniden düzeoıleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olu
nur.
Bakanlık, taşra teşkilatım ve kadrolarını en geç 18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale gethür.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kamuna göre yeniden düzenleme yapüıncaya kadar Bakanlık merkez teşkila
tında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen göı evlere daha önce bu görevleri yapmakta olan birim
ler tarafından devamı edilir.
Bakanlık; teşkilatım ve kadrolarını eoı geç 18.6.19 S5 taıihine kadar bu Kanuna uygun hale getirsr. Bu
amaçla kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolar do sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
çıkıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe;
a) İçme suları yapımında, 7478 saydı Köy İçme J ulan Hakkında Kanunun, 178 sayılı Askeri Garnizon
ların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanunun ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kamunun yapım, baksm, safın alma, harcama ve diğer yetki ve işlemleri
ile ilgili hükümlerinin,
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b) Köy yolları yapımında 5539 sayıb Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun yapını, bakım, satın alma, harcama ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin,
c) Köy elektrifikasyonu yapımında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Geuıel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunun ve 1312 sayıh Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun yapım, bakım, satın ahna, harca
ma ve diğer yetki ve işlemleri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 8. — 18.6J984 tarih ve 212 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Ziraat
İşleri, Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina, Gıda İşleri, Veteriner İşleri, Hayvancılığı Geliştirme, Kooperatif
ler Genel Müdürlükleri üe Dış İlişkiler, Orköy ve Su Ürünleri Daire Başkanlıklarının personel ile araç, ge
reç, bütün taşınır ve taşınmaz varlığı, hak, vecibe ve muafiyetleri Bakanlıkça tayin ve tespit edilecek esas
lar çerçevesinde yeni teşkil edilen merkez ve taşra teşkilatına intikal eder.
GEÇİCİ MADDE 9. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bu Kamunun ilgili hükümlerinde belirlenen
esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemelerin uygulanmasına de
vam olunur.
GEÇİCİ MADDE 10. — Bakanlık makamınca uygun görülecek esaslar dahilinde, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne ait arazi, biıoa, hizmet evi gibi gayrimenkuîîer ile araç, gereç ve diğer menkullerden bir kısmı
Bakanlık taşra teşkilatına bedelsiz olarak devredilebilir.
Yürürlük
MADDE 40, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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