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(TÜM DERS NOTLARINDA ORTAK OLAN KISIM) 



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

Görevler
Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının  görevi;  bitkisel  ve  hayvansal  üretim ile  su 

ürünleri  üretiminin  geliştirilmesi,  tarım  sektörünün  geliştirilmesine  ve  tarım  politikalarının 
oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması,  gıda üretimi,  güvenliği ve güvenirliği,  kırsal 
kalkınma,  toprak,  su  kaynakları  ve  biyoçeşitliliğin  korunması,  verimli  kullanılmasının 
sağlanması,  çiftçinin  örgütlenmesi  ve  bilinçlendirilmesi,  tarımsal  desteklemelerin  etkin  bir 
şekilde  yönetilmesi,  tarımsal  piyasaların  düzenlenmesi  gibi  ana  faaliyet  konularının 
gerçekleştirilmesine yönelik  çalışmalar  yapmak;  gıda,  tarım ve  hayvancılığa yönelik genel 
politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.

Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet 

ve  işlemlerinden  Başbakana  karşı  sorumlu  olup  aşağıdaki  görev,  yetki  ve  sorumluluklara 
sahiptir:

a)  Bakanlığı,  Anayasaya,  kanunlara,  hükümet  programına  ve  Bakanlar  Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b)  Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun olarak  yıllık  amaç ve hedefler  oluşturmak,  performans ölçütleri  belirlemek,  Bakanlık 
bütçesini  hazırlamak,  gerekli  kanunî  ve  idarî  düzenleme  çalışmalarını  yapmak,  belirlenen 
stratejiler,  amaçlar  ve  performans  ölçütleri  doğrultusunda  uygulamayı  koordine  etmek, 
izlemek ve değerlendirmek.

c)  Bakanlık  faaliyetlerini  ve  işlemlerini  denetlemek,  yönetim  sistemlerini  gözden 
geçirmek,  teşkilat  yapısı  ve  yönetim  süreçlerinin  etkililiğini  gözetmek  ve  yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak.

ç)  Faaliyet  alanına  giren  konularda  diğer  bakanlıklar  ile  kamu kurum  ve  kuruluşları 
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, 
Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık 
kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir  ve sağlar.  Müsteşar, bu 
hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

 Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
Hizmet Birimleri
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a)  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
b)  Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
c)  Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü.
d)  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü.
e)  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.
f)   Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
g)  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Personel Genel Müdürlüğü.
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
j)  Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı.
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.



l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
m) Özel Kalem Müdürlüğü.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  Güvenilir  gıda  ve  yem  arzını  sağlamak,  bu  amaçla  politikalar  oluşturmak  ve 

denetlemek.
b)   Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin 

üretim,  işleme  ve  pazarlama  ile  ilgili  süreçlerin  her  aşamasındaki  izlenebilirliğine  yönelik 
esasları belirlemek.

c)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  gıda  ile  temasta  bulunan  madde ve  malzemeleri 
üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin 
ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin 
kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak. 

ç)  Gıda,  gıda  katkı  maddeleri  ve  yemler  ile  gıdayla  temasta  bulunan  madde  ve 
malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan 
etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

d)   Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek 
ve denetlemek.

e)  Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
          f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili 
sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek 
ve yürütmek.

ğ)  Bitki,  hayvan,  gıda  ve  yem  güvenirliğini  gözeterek  tüketiciyi  ve  halk  sağlığını 
korumak amacıyla tedbirler almak.

h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların 

belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
i)  Hayvansal  ürünlerin  işlenmesi  ve pazarlanmasına ilişkin  kontrol  ve takip  işlemlerini 

yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
j)  Hayvan hastalıkları  ile  mücadele ve hayvan sağlığı  hizmetlerini  yürütmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve 

yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
l)  Hayvan  sağlığı,  teşhis  ve  tedavi  hizmetleri  ile  ilgili  faaliyet  gösteren  kurum  ve 

kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna 

ilişkin esasları belirlemek.
n)  Bitki  pasaport  sistemini  kurmak,  bitki  ve  bitkisel  ürün  hareketlerini  kontrol  etmek, 

bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları 
belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.

o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi 
esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek 
personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

p)  Bu  maddede  belirtilen  görevler  ile  ilgili  yayım  faaliyetlerinin  koordinasyonunda 
yardımcı olmak.

r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü      
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.



b)  Bitkisel  üretimde  kullanılan  girdilerin  ve  üretim  teknolojilerinin  kullanımının 
uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.

c)    Bitkisel  üretimi,  tarım  ve  sanayi  sektörü  ile  entegrasyonunu  sağlayacak  şekilde 
yönlendirmek.

ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları 
desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya  çıkabilecek 
kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

d)  Çayır,  mera, yaylaklar  ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve 
gerekli tedbirleri almak.

e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
f)     Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
g)   Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
 Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
b)  Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara  ilişkin 

izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek. 
c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
ç)  Hayvansal  üretimin  insan  sağlığı  ve  ekolojik  dengeyi  koruyucu  yöntemlerle 

yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
e)   Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
f)  Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
g)   Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 
ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Denizlerde  ve  iç  sularda  sürdürülebilir  balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliği  ile 

avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
b)   Balıkçı  barınakları  ve  balıkçılık  altyapı  tesisleri  kurulması,  işletilmesi  ve 

denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
c)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  kaynaklarını  korumak,  koruma,  üretim  ve  yetiştiricilik 

alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
ç)  İthal  ve  ihraç  edilecek  balıkçılık  ve  su  ürünleri  ile  girdilerine  ilişkin  esasları 

belirlemek.
d)  Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması 

ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
e)     Balıkçılık ve su ürünleri  üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli  girdilerin 

tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
f)  Balıkçılık  ve  su  ürünleri  yetiştiriciliğine  uygun  istihsal  sahalarına  ilişkin  esasları 

belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını 
belirlemek.

g)    Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar 
yapmak.

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 
h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:



a)      Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin 
geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi,  yerel 
kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

b)     Tarımsal  ve kırsal  kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli  işlemleri 
yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.

c)   Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici  örgütlerinin 
kurulmasına  izin  vermek;  kooperatif,  birlik,  oda,  üretici  örgütleri  ve  bunların  iştiraklerini 
denetlemek,  desteklemek;  bunların  eylem  ve  işlemlerinin  hukuka  uygun  olarak 
sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, 
toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

d)      Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, 
arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.

e)   Tarımsal  mekanizasyon  konusunda  politika  ve  stratejileri  tespit  etmek,  plan  ve 
projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

f)   Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.
g) Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 
h) Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda 

bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak.
ı)  Tarımsal  sulamada  verimliliği  arttırmak,  uygun  sulama  tekniklerinin  kullanılmasını 

sağlamak,  uygun  sulama  tesislerini  yaptırmak,  toprak  kaynaklarını  korumak  ve  tarla  içi 
geliştirme hizmetlerini yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve 
tarım  sigortası  ile  ilgili  hizmetleri  yürütmek,  tabii  afetlerden  zarar  gören  çiftçilere  özel 
mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak.

j) El sanatlarını geliştirmek.
k) Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
l) Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma 

programlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.
m) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.
n)  5648 sayılı  Tarım ve Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu Kuruluş  ve Görevleri 

Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.
o) Tarım sektörüne ve kırsal  kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, 

teklifte  bulunmak  ve 5488  sayılı  Tarım Kanunu  uyarınca  kurulan  Tarımsal  Destekleme ve 
Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ö) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)   Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini 

ve önceliklerini belirlemek, 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  araştırma-geliştirme  faaliyetleri  yürütmek  ve  bu 

kapsamdaki projeleri desteklemek.
ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)     Bakanlığın  Avrupa  Birliği  ile  ilişkilerini  yürütmek  ve  Avrupa  Birliğine  uyum 

çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
b)    Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu 

konuda koordinasyonu sağlamak.
c)     Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 

görevleri yapar:
a)     Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma 

işlerini yürütmek.
b)    Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
c)     Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usûl ve esasları ile müfettiş  yardımcılığına 

alınma, bunların yetiştirilmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)      5018 sayılı  Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 

sayılı  Kanunun  15  inci  maddesi  ve  diğer  mevzuatla  strateji  geliştirme  ve  malî  hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
 Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Bakanlığın  taraf  olduğu  adlî  ve  idarî  davalarda,  tahkim  yargılamasında  ve  icra 
işlemlerinde  Bakanlığı  temsil  etmek,  dava  ve  icra  işlemlerini  takip  etmek,  anlaşmazlıkları 
önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak.

b)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  olarak  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından 
hazırlanan  mevzuat  taslaklarını,  Bakanlık  birimleri  tarafından  düzenlenecek  her  türlü 
sözleşme  ve  şartname  taslaklarını,  Bakanlık  ile  üçüncü  kişiler  arasında  çıkan  her  türlü 
uyuşmazlığa  ilişkin  işleri  ve  Bakanlık  birimlerince  sorulacak  diğer  işleri  inceleyip  hukukî 
mütalaasını bildirmek.

c)    Bakanlıkça  hizmet  satın  alma  yoluyla  temsil  ettirilecek  dava  ve  icra  takiplerini 
izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yukarıda  belirtilen her  türlü  dava  ve  takip  işleri  ile  diğer  görevler,  Bakanlığın  Hukuk 

Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hâllerde dava ve takip işleri Hazine 
Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar 
çerçevesinde 4734 sayılı  Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan 



temin  usûlü  ile  avukatlar  veya  avukatlık  ortaklıkları  ile  yapılacak  avukatlık  sözleşmeleri 
yoluyla yürütülür.

Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça 
ilgili  Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir.  Bu listelerin 
birer  nüshası,  Cumhuriyet  başsavcılığı  tarafından  adlî  yargı  çevresinde,  bölge  idare 
mahkemesi başkanlığınca idarî yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir.  Yüksek 
 mahkemeler  ve  bölge  adliye   mahkemesindeki   duruşmalarda  temsil   yetkisini 
kullanacakların  isimleri  ilgili  mahkemelerin  başsavcılıklarına  veya  başkanlıklarına  bildirilir. 
Listede isimleri yer alan hukuk müşavirleri ve avukatlar, baroya kayıt ve vekâletname ibrazı 
gerekmeksizin  temsil  yetkilerini  kullanırlar.  Temsil  yetkisi  sona  erenlerin  isimleri  anılan 
mercilere derhal bildirilir.

Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak  karşı 
taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 
1389  sayılı  Devlet  Davalarını  İntaç  Eden  Avukat  ve  Saireye  Verilecek  Ücreti  Vekâlet 
Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın  insan  gücü  politikası  ve  planlaması  ile  insan  kaynakları  sisteminin 

geliştirilmesi  ve  performans  ölçütlerinin  oluşturulması  konusunda  çalışmalar  yapmak  ve 
tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık  personelinin  atama,  nakil,  terfi,  emeklilik  ve  benzeri  özlük  işlemlerini 
yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)   5018  sayılı  Kanun  hükümleri  çerçevesinde,  kiralama  ve  satın  alma  işlerini 

yürütmek,  temizlik,  güvenlik,  aydınlatma,  ısınma,  onarım,  taşıma  ve  benzeri  hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak.

b)   Bakanlığın  taşınır  ve  taşınmazlarına  ilişkin  işlemleri  ilgili  mevzuat  çerçevesinde 
yürütmek.

c)   Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

          Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlığın  görev  alanına  giren  konularda  görsel,  işitsel  ve  yazılı  dokümanların 

basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
b) Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 

değerlendirmek,  yayımlamak,  film,  slayt,  fotoğraf  ve  benzeri  belgeleri  hazırlamak  veya 
hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya 
yaptırmak.

ç)  Bakanlığın  görev  alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar  hakkında ilgili  kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

          Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)  Bakanlık  projelerinin  Bakanlık  bilişim altyapısına uygun olarak  tasarlanmasını  ve 

uygulanmasını  sağlamak,  teknolojik  gelişmeleri  takip etmek,  bilgi  güvenliği  ve güvenilirliği 
konusunun  gerektirdiği  önlemleri  almak,  politikaları  ve  ilkeleri  belirlemek,  kamu  bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek.



b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili 

teknik çalışmaları yapmak.
ç)  Bakanlık  hizmetleriyle  ilgili  bilgileri  toplamak ve ilgili  birimlerle  işbirliği  içinde veri 

tabanları oluşturmak.
d)  Bakanlığın  mevcut  bilişim  altyapısının  kurulumu,  bakımı,  ikmali,  geliştirilmesi  ve 

güncellenmesi  ile  ilgili  işleri  yürütmek,  haberleşme güvenliğini  sağlamak ve bu konularda 
görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde 
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a)    Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
b)   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını 

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.
b) Bakanın  resmî  ve  özel  yazışmalarını,  protokol  ve  tören  işlerini  düzenlemek  ve

yürütmek.
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlıkta  önem  ve  öncelik  taşıyan  konularda  Bakana  yardımcı  olmak  üzere  otuz 

Bakanlık Müşaviri atanabilir.
Bakanlık  Müşavirleri,  Bakanın  uygun  göreceği  merkez  veya  taşra  teşkilatına  ait 

birimlerde çalıştırılabilir.
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı

Taşra teşkilatı
Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatı
Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı  Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yüksek Komiserler Kurulu ve çalışma grupları
Bakanlığın sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur.
 Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer 

bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu 
ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.
Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlığın  her  kademedeki  yöneticileri,  görevlerini  mevzuata,  stratejik  plan  ve 

programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten 
üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve 

yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun 
araçlarla ilgililere duyurulur.



Koordinasyon ve işbirliği
Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların  ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının  uyacakları  esasları  mevzuata  uygun  olarak  belirlemekle,  kaynak  israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

 Bakanlık,  diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,  ilgili 
bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlık,  kamu  otoritesince  yapılması  zorunlu  olan  görevlerinin  dışındaki  bazı 
görevlerini,  kendi  denetim  ve  gözetiminde  olmak  üzere  ilgili  meslek  ve  sivil  toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde yürütebilir.

Düzenleme yetkisi
Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş 

konularda idarî düzenlemeler yapabilir.
Personele İlişkin Hükümler

Atama
2451  sayılı  Bakanlıklar  ve  Bağlı  Kuruluşlarda  Atama  Usulüne  İlişkin  Kanunun  eki 

cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu 
yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar
Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
Bakanlıkta  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Uzmanları  ve  Uzman  Yardımcıları  istihdam 

edilir.Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi fakülte ve 
bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
 Uzman Yardımcılığına atananlar,  en az üç yıl  fiilen çalışmak ve istihdam  edildikleri 

birimlerce  belirlenecek  konularda  hazırlayacakları  uzmanlık  tezinin  oluşturulacak  tez  jürisi 
tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi 
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir 
tez hazırlamaları  için altı  ayı  aşmamak üzere ilâve süre verilir.  Yeterlik sınavında başarılı 
olanların  Gıda,  Tarım ve Hayvancılık  Uzmanı  kadrolarına  atanabilmeleri,  Kamu Personeli 
Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavından  asgarî  (C)  düzeyinde  veya  dil  yeterliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye 
yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı 
olamayanlar  veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli  mazereti  olmaksızın sınav 
hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı  verilir. Verilen ilave süre içinde 
tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda 
da  başarı  gösteremeyen  veya  sınav  hakkını  kullanmayanlar  ile  süresi  içinde  yabancı  dil 
yeterliliği  şartını  yerine getirmeyenler  Uzman Yardımcısı  unvanını kaybeder ve Bakanlıkta 
durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama 
ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.  



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, 
ÇALISMA USUL VE ESASLARI

İl MüdürlüğüTeşkilatı
 (1) Bakanlık il müdürlüğü, il müdürü yönetiminde ve aşağıdaki şube
müdürlüklerinden oluşur.
a) Gıda ve Yem şube müdürlüğü
b) Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğü
c) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü
c) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğü
d) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğü
e) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğü
f) İdari ve Mali İsler şube müdürlüğü
(2) Avukatlar, doğrudan il müdürüne bağlı olarak hukuk hizmetleri ile ilgili görevleri
yürütür.
(3) İhtiyaçların özelliğine göre ve gerek duyulması halinde, il müdürlüğüne veya şube
müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulması görev ve
yetkileri Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kuruluşlar
Taşra teşkilatında bulunan araştırma, eğitim, üretim, isletme vb birimlerin bağlantısı 
Bakan Onayı ile belirlenir.

Bakanlık İl Müdürlüğünün Görevleri
 (1) Bakanlık il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye 
göre belirlemek,
b) Her turlu il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,tüketicilere 
ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri 
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın 
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
ç) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine
etmek,
e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,



f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla
ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla 
il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık 
tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek,
h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında 
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek;
özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin 
vermek ve kurulmuş olanları denetlemek,
j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı
olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini
mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık 
yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini 
yapmak, uygun olmayanları enemek,
o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak
ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri,
tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü
yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri
hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından 
denetlemek,gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini 
yürütmek,
p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını
koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde



uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren 
laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili 
oldukları hususlarda denetlemek,
r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler
yapmak ve her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının 
kiralanması ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su 
kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak 
ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde 
yürütmek.
s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve 
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
t) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için
teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim
isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve
ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve
ihracat işlemlerini yürütmek,
aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 



projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar
il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların
yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer 
çalışmaları yapmak,
cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek
ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda
projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi
koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması
ve kullanılmasını sağlamak,
ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve
maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il
ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için
eğitim çalışmaları yapmak,
ll) İlde bulunan toprak-bitki –sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.



nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık
hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan,
sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek,
bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım 
satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve 
varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve 26283
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak.
pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına
uygun olarak yürütmek,
rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini 
arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak 
kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde 
koordinasyonu sağlamak,
ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık
yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 
yürütmek.
uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak.

Bakanlık İl Müdürlüğü Hizmet Birimlerinin Görevleri
 Gıda ve Yem şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri 
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, 
isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve
toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat 
ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
ç) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak 
ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,



e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet 
veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme
işlemlerini yürütmek,
f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde 
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili
olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlin  bitkisel  üretim  potansiyeline  uygun  geliştirme  projeleri  hazırlamak  ve/veya 
hazırlatmak,
b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve 
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi,
verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
d) Urun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri
mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını
ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette 
bulunmak,
h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
i) Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü
yapmak,
j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim
materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.



l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş 
ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, 
uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
o) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az
kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili
gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
s) Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol
etmek, izlemek ve denetlemek,
t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,
u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği
gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş 
esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda 
denetlemek.
y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere 
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını 
yapmak.
bb) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,



 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk 
sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri 
uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, 
tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,
tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
c) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan
refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini
yürütmek,
d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları
tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin
vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli
tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,
kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma
yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş
esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek 
ve denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları 
hususlarda denetlemek.
h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları
denetlemek,



k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve
ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik
yardım taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek
ve denetlemek,
o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri
hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi
ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık 
ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi 
ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin
düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim 
ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
p) balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın
belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma 
tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve 
balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma 
ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda 
verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su 
ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
s) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
u) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su
kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler 
yapmak,
v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere,
tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla 
iletmek,
y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim



programları ve projeleri uygulamak,
z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme
uygulamalarını yapmak,
aa) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri 
yürütmek,
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından 
kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
n) Tarım arazilerinin tevhide, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda
bulunmak ve katılım sağlamak,
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve
uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
s) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek



ve temlik işlemlerini yürütmek,
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
ü) İdari bağlılık işlemlerini (koy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni koy
oluşturulması, bağımsız koy oluşturulması) yürütmek,
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma acısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını 
sağlamak,
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve 
desteklemek,
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve
uygulatmak,
cc) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım
tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el
kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere
ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak
ff) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve
taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel 
kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 
çalışmalara yardımcı olmak,
c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki
uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin
ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
d) çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği
teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik 
ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye isletmeler, vakıflar,



tarım  ürünlerini  isleyen,  pazarlayan  şirketlerin  kurulmasına  yol  göstermek,  yardımcı 
olmak,
f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile
ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça
belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim,
hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma 
projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına 
uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el
sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin  
pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, 
gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım
teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim 
programları ve projeleri uygulamak,
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a)  İlde  çiftçilerin  karsılaştığı  problemleri  araştırma  enstitülerine  iletmek,  çözümlerin 
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine 
etmek,
b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal
ettirmek,
c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon 
programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak,
tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin
oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin
dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 



göndermek,
e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek,
f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il
müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı
oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri 
Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il 
müdürlüğü bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında 
toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
g) Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine
ilişkin çalışmalar yapmak,
ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar
gören çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek 
kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun
uygulanmasını sağlamak
j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı
çalışmaları yürütmek
l) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

İdari ve Mali İsler Şubesi müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri isleri yapmak, temizlik, güvenlik, 
aydınlatma,ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu
oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il
teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili is ve işlemleri
bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine 
ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetimi



eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday 
olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday 
memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak,
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile 
ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları
yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile
ilgili tüm is ve işlemleri yapmak,
ğ) Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına
uygun faaliyette bulunmak,
h) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
ı) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
i) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İlçe MüdürlüğüTeşkilatı

Bakanlık ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli
bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre isletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi
ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, 
dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,



ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya
konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme
işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yöneticilerin sorumlulukları
Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan 
ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak 
yürütmekten üst kademelere karsı sorumludur.
Belirtilen görev ve hizmetlerin yapılması bakımından ilçe müdürü kaymakama, il  
müdürüne, bağlı kuruluş müdürleri bağlılıkları Bakanlık Makamı onayı ile
belirlenmiş merkez teşkilatı genel müdürüne karsı sorumludur. Söz konusu müdürlükler
personeli ise, bağlı olduğu birim amirine ve müdüre karsı sorumludur.
Program ve projeler
 (1) Bakanlık taşra teşkilatının çalışmaları, zorunlu haller dışında, hizmet ve görevlerin 
zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden 
hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.
(2) Program ve projeler, esas itibariyle kalkınma planları ve yıllık programları ile
Hükümetin genel politikası çerçevesinde Bakanlık tarafından hazırlanır.
(3) Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
(4) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan illerin
yıllık yatırım ve bütçe teklifleri valiliklerce ilgili birimlere gönderilir. İlgili birimler gerekli
değerlendirmeyi yaptıktan sonra Strateji geliştirme Başkanlığına intikal ettirir. Usulüne
uygun olarak onaylanan program ve projeler Bakanlıkça valiliklere gönderilir. Valilikler bu
program ve projelerin esasını değiştirmeden ilin özellik ve ihtiyaçlarına göre iş ve 
uygulama programlarını hazırlar ve suretlerini bilgi için ilgili birime ve Bakanlık Strateji 
Geliştirme Başkanlığına gönderir.
(5) İl ve ilce seviyesinde mahalli imkânlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve
projeler hazırlanabilir.

Çalışma esasları ve personel
 (1) taşra teşkilatının çalışma usul ve esaslarına dair diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
yetki devri ve is bolumu talimatı ile düzenlenir.
(2) Personelin ödül, ceza, tayin, terfi, görevlendirme ve izin gibi hususlar, ilgili mevzuatı 
çerçevesinde yürütülür.



İller arası ilişkiler
 İl sınırlarını tasan hizmet ve faaliyetler veya birden fazla ile hitabeden araştırma, 
eğitim, üretim, denetim, yatırım ve benzeri faaliyetler Bakanlıkça düzenlenir.

Bakanlıkla yazışmalar
Yazışmalar, Bakan tarafından verilecek yetki devri esasları dahilinde imzalanır.

Araştırma program ve projeleri
Tarım ve tarıma dayalı endüstri, hayvancılık, su ürünleri ve benzeri alanlardaki araştırma 
program ve projeleri Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile istişare edilerek araştırma enstitü 
ve istasyonları tarafından hazırlanır. Gerekli hallerde bu kuruluşlara Bakanlıkça özel 
araştırma görevi verilebilir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ 

Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
a) Bakanlığın bütün hizmetleri ve işlemlerinde, en son karar verme yetkisi Bakanlığa ait
olmakla birlikte ilgili yöneticilere, bu Yönergede belirtilen esaslar ve sınırlar içerisinde yetki
devri yapılmıştır.
b) Yetkiler; Bakanın belirlediği politika doğrultusunda, hizmete ait faaliyetlerin
hızlandırılması ve her kademedeki Bakanlık birimlerinde verimli çalışma ortamının
gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kullanılır.

Bakanlık taşra kuruluşları müdürleri
Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, il müdürleri, ilçe
müdürleri ve kuruluş müdürleri tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir.
a) Döner sermaye isletmelerinde; 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı
Kamu ihaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine göre mal ve hizmet alım ile yapım isleri,
15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Döner Sermayeli Kuruluşlar
ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak satış işlemi ile ilgili ihaleler ile protokol ve
sözleşmeleri.
b) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde kayıtlı hurdaya
ayrılmasına veya imhasına karar verilen taşınırlardan genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye
Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye isletmeleri için Maliye Bakanlığınca
belirlenecek tutarın altı katına kadar (altı katı dahil) olan canlı ve cansız taşınırların 
(taşıtlar hariç) terkin Olur’lar.
c) Bakanlığımız genel bütçe ve döner sermaye isletmelerinde stoklarda bulunan
varlıklardan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, 
normal fire üstündeki noksanlıklar ile kısmen veya tamamen değer kaybına uğrayanlardan 



genel bütçe için kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutar, döner sermaye 
isletmeleri için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın on katına kadar olan (on katı 
dahil) stokların terkin Olur’lar.
ç) Bakanlığımız genel bütçe defterine kayıtlı ve bedeli Maliye Bakanlığınca
belirlenen tutar limitinde olan canlı ve cansız taşınırların (taşıtlar hariç) tahsis, devir, terkin
ve imha Olur’lar.



GÖREV ALANLARI VE 
ATAMA YAPILACAK GÖREVİN 
NİTELİĞİNE İLİŞKİN KONULAR

2. BÖLÜM

• ARICILIK
• İPEK BÖCEKÇİLİĞİ



1.GİRİŞ

Arıcılık, topraktan bağımsız oluşu, diğer sektörlere göre daha az iş gücüne ihtiyaç 

duyulması, yatırımın gelire dönüşme süresinin çok kısa olması ve ürünlerine iç ve dış pazarda 

potansiyel talebin fazla olması gibi nedenlerden dolayı diğer tarımsal faaliyetlere oranla büyük 

avantajlara sahip bir uğraşıdır.

Bitki florasının çeşitliliğinin yanı sıra coğrafik yapıdan dolayı gezginci arıcılıkla; erken 

ilkbaharda narenciye balı, yaz aylarında yüksek kesimlerde yayla balı daha sonra ayçiçeği balı 

üretim yapabilmek çok büyük bir şanstır.

Arıcılar çalışmalarını profesyonelleştirmenin de ötesine götürerek örgütlenmeleri 

gerekmekte, arıcılık yapan herkes mutlaka Arıcılar Birliğine üye olmalıdır. 

1. BAL ARISI:

Bal arıları topluluklar halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Her bir arı topluluğuna koloni 

adı verilir. Koloni ana arı, işçi arılar ve mevsime göre erkek arılardan oluşur. Koloni bireylerinin 

görevlerini sırasıyla görelim; 

1.1.  Koloni Bireyleri ve Görevleri:

1. Ana Arı: Her arı kolonisinde bir adet ana arı bulunur.  Ana arının görevi yumurtlamak 

suretiyle koloninin devamlılığını sağlamak ve salgılamış olduğu koku sayesinde koloni nizam ve 

intizamını sağlayarak koloni düzenini muhafaza eder. 

Resim 1 Ana arı ve bakıcı işçi arılar

Ana arı vücut itibari ile işçi arılardan 

daha iri ve uzundur. Kalitesine göre bir ana arı 

günde 1000-2500 yumurta yumurtlar. Ana 

arılar genç bakıcı işçi arılar tarafından sürekli 

olarak “Arı Sütü” ile beslenirler.  Ana arıda 

işçi arılar gibi iğneye sahip olup bu iğnelerini 

rakip ana arılara karşı kullanırlar. (Resim 1)

Ana arılar iki değişik yumurta 

yumurtlarlar. Yumurtaların bir kısmı döllüdür. 

Bu yumurtalardan işçi arılar çıkar. Ana arı 

gözlerine bırakılan yumurtalarda döllü 

yumurtalardır. Erkek arı gözlerine bırakmış 

olduğu yumurtalarda dölsüz yumurtalardır
2. İşçi Arı: İşçi arıların yumurtalıkları gelişmemiştir. Dişi arılar olup döllenmiş yumurtadan 

21 günde oluşurlar. Kolonideki işçi arı sayısı mevsime göre değişiklikler gösterir, kışlama süresince 

sayıları 10.000 – 20.000 arasında değişirken ilkbahar ve yaz aylarında sayıları 60.000-80.000 



arasında değişir. Ömürleri yazın 40-60 gün kışın 4- 6 aydır. Kolonideki bütün işler işçi arılar 

tarafından yapılır. İşçi arıların kolonideki yaptığı işler; kovan temizliği, kovanın havalandırılması, 

arı sütü ve bal mumu salgılama, petek örme, yavru bakımı, ana arının bakım ve beslenmesi, kovan 

bekçiliği, nektar toplama, polen toplama, propolis ve su taşıma ve balın olgunlaştırılmasıdır.

İşçi arıların kovan içi ve dışı hizmetleri tamamen fizyolojik yaş ile ilgilidir. Genç işçi arılar 

kovan içi işlerini, yaşlı işçi arılar ise tarlacı arıcılardır.

Genç işçi arılarda kovan içi görev sırası şöyledir:

1. –  2. günler: Birbirlerini, yavru gözlerini temizler, birbirlerini besler, yavru          

  gözlerini ısıtırlar. 

3. – 5. günler: Yaşlı larvaları polen ve bal ile beslerler.

6. – 11. günler: Genç larvaları arı sütü ile besler, arı sütü salgılarlar.

2. – 17. günler: Mum bezleri gelişir. Petek örme, kovan temizliği ve kovanın havalandırılmasını 

yaparlar. 13. günden sonra uçma talimleri yaparak uçmayı öğrenirler18. – 21. günler : Kovan 

önü bekçiliği yaparlar.

21. günden sonra 35. veya 55. güne kadar kovan dışı faaliyetleri yaparlar. Tarlacılık faaliyetleri 

olarak nektar ve polen toplar, su ve propolis taşırlar.

3. Erkek Arı: Erkek arılar döllenmemiş 

yumurtadan 24 günde meydana gelirler. İri 

yapılıdırlar. Besin toplayamazlar. Mum bezleri ve 

iğneleri yoktur. Kolonideki görevleri, 

çiftleşmemiş ana arıları döllemektir. Kolonide 

erkek arılar nisan mayıs ayları ile yaz 

mevsiminde görülür. Kolonide sayıları genellikle 

birkaç yüzü geçmezken oğul mevsiminde 500- 

2.000 arasındadır. Bal akımının sona ermesiyle 

işçi arılar tarafından dışarıya atılarak ölüme terk 

edilirler. Ortalama yaşam süreleri 55-60 gündür. 

(Resim 2 )

             

   Resim 2 Erkek arılar 



2. ARICILIKTA KULLANILAN MALZEME ARAÇ VE GEREÇLER

 

Resim 3 Langstrot kovan

2.1.Kovan

Arıcılıkta kullanılan en önemli 

malzemelerin başında standart çerçeveli 

kovanlar gelmektedir. Bugünkü modern 

arıcılıkta genel olarak kullanılan tipi 

Langstroth kovanlardır. Bunlar ahşap ve 

strafor malzemeden yapılmış kovanlardır 

(Resim 3). Seyyar arıcılık için de Langstroth 

kovanlar tercih edilmektedir

Genel olarak modern bir kovanın parçaları şunlardır. 

Kapak, Örtü Tahtaları Veya Örtü Bezleri, Ballık, Kuluçkalık, Kovan Dip Tahtası, Ana Arı 

Izgarası, Çerçeveler, Uçuş Tahtası, Uçuş Deliği, Pul, Yay, Menteşe Ve Diğer Cıvatalar, Sehpa,

Şurupluk.

2.2.ARAÇ VE GEREÇLER

Arıcı Körüğü

 Arıcının koloni kontrolleri sırasında sürekli olarak kullandığı, arıları 

sakinleştirip zararsız hale getirdiği ve rahat bir çalışma ortamı oluşturmada kullandığı bir alettir. 

Paslanmaz çelik veya galvanizli saç levhadan yapılmıştır. Körük genelde silindirik yapıda olup 

duman verici maddelerin yakıldığı depo (kazan) kısmı, hava pompalayarak yanmayı kolaylaştıran 

ve çıkan dumanı üfleyen körük kısmı ile dumanın püskürtüldüğü huni şeklindeki ağız kısmı olmak 

üzere üç kısımdan oluşmaktadır.  Kuru talaş, kuru ot veya çam pürü en iyi yakıttır.



Maske

Değişik materyallerden farklı tipte maskeler yapılmaktadır. Sadece baş kısmını kapatan veya 

vücudun bel kısmını kapatan maskeler vardır. Ayrıca boydan tulum ve ekli baş maskeler de 

kullanılır. Maskenin insanı bunaltmayacak hafiflikte ve arıları kızdırmayacak özelliklerde olması 

lazımdır. Tüylü olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü tüylü maske, hırçın arılar için iyi bir 

koruyucu değildir. Maskenin teli 3x3 mm çapında gözenekli ve siyah olmalı, görmeyi 

engellememeli ve rahat giyilmelidir. Bez kısmı beyaz olmalıdır. 

Mahmuz

Çerçevelere temel peteği takarken, madeni tellerin petek izlerine batmasını sağlayan, saplı, 

dişli bir tekerlekten ibaret araçtır. Pirinçten yapılmıştır. Teli takip eden dişlerin ortası oyuktur. Hafif 

ateşte ısıtılarak kullanılır. 

Eldiven

İnce deri veya kauçuktan yapılır. Hasat esnasında veya arıların hırçın durumlarında arıya 

eldivenle bakılabilir. Fakat eldivenle çalışmak rahat iş görmeyi güçleştirir



El demiri

Kovanı açıp kapamada, çerçeveleri yerleştirmede ve çıkarmada, balmumu kazımada ve örtü 

tahtalarını kaldırmada arıcıya çok faydalı olan küçük bir demir parçasıdır.

Sır Bıçağı

Bal dolu çerçeveleri süzme makinesine kaymadan önce gözler üzerindeki sırları almak için 

kullanılan uzun bir bıçaktır. Çeşitli tipleri vardır. Elektrikli olanları uygulama ve zaman bakımından 

çok pratiktir.

Sır Tarağı

Sır alma işini görürler fakat zaman kaybına sebep olduğundan kısa sınırlı alanları açmada 

kullanılırlar. Sır tarağı ile gözler üstündeki sır alınmak istendiğinde, tarak, ballı peteğin bir ucundan 

zarı kaldırabilecek şekilde konur ve öteki uca doğru kaydırılır. işlem bitinceye kadar bu şekilde 

çalışmaya devam edilir.

Arı Fırçası



Bal hasadı yapılırken, arıları çerçeveden süpürerek uzaklaştırmaya yarar. Standart ölçülerde 

ve yumuşak uzun tüylü olmalıdır. Ayrıca transfer edilmiş gözlerin aşılama kovanlarından alınırken 

arıları incitmeden ayırmada kullanılır.

Ana Arı Izgarası

Kuluçkalıkla ballık arasına yerleştirilen, çinko veya paslanmaz çelik telden yapılmış, işçi 

arıların geçebileceği, ana ve erkek arıların geçemeyeceği bir ızgaradır. Tel aralıkları 0.44 cm'dir.

Erkek Arı Kapanı

Kovan uçma deliği önüne konularak erkek arıların 

veya yabani arıların kovana girişini önlemek veya 

ıslah çalışmalarında erkek arıların kovandan çıkarak 

uçuşunu engelleyen basit bir alettir.

Eşek Arı Kapanı



Eşek arıları ile kesin bir mücadele yöntemi olmamakla birlikte; yuvaların tahrip edilmesi, 

içine et, balık, ciğer konan tuzaklarla sayılarının azaltılması yoluna gidilmektedir.

Larva Kaşığı

Ana arı yetiştiriciliğinde larvaların ana arı yüksüklerine transfer işlemlerinde kullanılan 

metal veya plastikten yapılmış alettir.

Ana Arı Nakliye Kafesi

Anasız kovana ana arı vermek veya yaşlı ana arıyı değiştirmek için kullanılır. Dikdörtgen 

şeklinde olup karşılıklı iki deliğe sahiptir. Boyu 8 cm, eni 4 cm yüksekliği ise 2 cm'dir.  Üç odacığın 

üstleri elek teli ile kapatılmıştır. Her odanın çapı 2,5 cm'dir. ilk iki odaya, içinde ana ile beraber 



gideceği yerin uzaklığına göre 3-6 genç işçi arı konur. Üçüncü oda kek yeri olup buraya arı keki 

doldurulur. 

Kek veya Şurup çantası

Bir çıtanın iki yan yüzeyi, şurubu sızdırmayacak şekilde kontrplak ile kapatılır. İçine konan 

kek veya şurupla birlikte kovanda arılı çerçevelerin sonuna yerleştirilerek verilir. Şuruplu olan 

çantaya, arı ölümleri olmasın diye tahta bir şamandıra konur.

Santrifüj Makineleri

Çeşitli kapasitede ve tipte olanları vardır. Makinenin içine sırları alınmış çerçeveler 

yerleştirilir. Çerçevelere dışarıdan bağlı olan kol döndürülür. Hızla dönen çerçevelerdeki bal, 

merkezkaç kuvvetiyle sırları alınmış gözlerden dökülür. Alttan bir muslukla süzülen ballar kaplara 

aktarılır. Amacı, balı kolayca süzmek ve kabartılmış petekleri ezmeden tekrar kullanılacak hale 

getirmektir.

Polen Kapanı



Değerli bir doğal besin olan poleni elde etmek için kullanılır. Kovan uçuş deliğinin önüne 

takılır. Tarlacı arılar kovana girerken, arka bacaklarındaki polen taneciğini toplayacak fakat 

toplayıcı arıya zarar vermeyecek şekilde yapılmıştır. Değişik modelleri vardır. Kovanın uçma deliği 

önüne yerleştirilen veya kovanın altına takılan tipleri geliştirilmiştir. Sürekli olarak kullanıldığında 

koloniyi zayıflattığı için her arıcıya tavsiye edilmez. Kullanılması, belirli kurallara uymaya ve 

poleni pazarlama işlerinin düzenlenmesine bağlıdır.

Gergi Teli (Çerçeve Teli)

Çerçevelere temel peteği tutturmada kullanılan ve bal süzme esnasında peteklerin bükülerek 

deforme olmasını önleyen yararlı bir malzemedir.

Biz-Matkap-Çerçeve Delme Makinesi

Çerçevelere tel takılacak yerlerin delinmesinde kullanılır.

Propolis Toplama Aparatı

Kovanda örtü bezi veya örtü tahtasının altına çerçevelerin üstüne konulur arılar taşımış 

oldukları propolisi çok sayıda bulunan gözleri kapatacak şekilde doldurur, gözleri propolisle 



doldurulan aparat alınarak buzdolabına konur, donduktan sonra buzdolabından çıkarılır çırpılarak 

propolis hasadı yapılır.

3. ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çok değişik ana arı yetiştirme yöntemleri vardır. Ancak pratikte birkaç yöntem yoğun 

üretim için kullanılmaktadır. Yetiştirme yönteminde asıl amaç; kaliteli ana arı elde edilmesini 

sağlamalı, uygulanabilir, basit ve rasyonel olmalıdır.

Ana arı yetiştiricisine düşen görev, damızlık kovanlardan uygun şartlarda aldığı larvayı 

besleyici kovanlara vermektir. Ana arı adaylarının bakıcı kolonilere veriliş tarzını ve zamanını çok 

iyi seçmelidir. Bu da bakıcı arıların yetiştiricilik için çok önemli olduğunu gösterir. Bakıcı arıların, 

ana arıların gelişmeleri üzerine etkileri, ana arı üretiminde dikkat edilmesi gerekli bütün 

faktörlerden daha önemlidir.

3.1. Besleyici (Bakıcı) kolonilerin Özelliği

Bakıcılığa uygun koloniler iyi gelişmiş güçlü kolonilerden seçilmiş, oğul hazırlığına 

girmemiş kolonilerdir. Çok genç analı ve yaşlı analı koloniler bakıcı koloni için uygun değildir. 

Arı-yavru oranı birbirine denk güçlü koloniler en uygundur. Bakıcı koloniler en az 10 çerçeve arıya 

sahip olmalıdır. Bu koloniler kötü hava şartlarından bile etkilenmeden verilen larvaları 

besleyebilirler. Güçlü besleyicilerde arılar kovanın tamamını kaplamalı, kovandaki arı-hacim 

ilişkisi uyumlu olmalıdır. Bakıcı kolonilerde bir seferde bakıma alınan göz sayısı uygulamalarda 20 

ile 150 arasında değişmektedir. Şu bir gerçektir ki, arı güçlü olmalı, verilen göz sayısı da çok fazla 

olmamalıdır. Böylece kaliteli ana arılar elde edilebilir. Kaliteyi düşürmeden daha fazla göz de 

kullanılabilir.

3.2. Larva Naklinden Önce Yapılacak Hazırlıklar

Larvaların alınacağı damızlık kolonilerde yapılacak ön hazırlıklar önemlidir. Yetiştirme 

programı doğrultusunda larva alınacak koloniye, larva aşılama tarihinden 4-5 gün önce temiz, 

esmer, kabartılmış boş bir çerçeve bırakılır. Böylece 5 gün önce bu çerçeveye ana arı yumurtlamış 

ve yumurtalardan ideal yaşta larvalar oluşmuştur. Ayrıca ana arı kovan içerisinde çerçeveye 

hapsedilerek daha homojen larvalı çerçeveler elde edilebilir. (resim 4)



Resim 4 Çerçeveye hapsedilmiş ana arı

Larvaların naklinde ve ana arı gözlerinin bakımında zorluklar varsa yapılacak uygulamalar 

şunlardır:

1- Larvaların daha kolay alınması için petek gözleri üstten biraz kısaltılabilir,

2- Petek gözlerinin tabanını iyice aydınlatacak fakat ısıtmayacak alın lambaları 

kullanılabilir,

3- Mercekli larva kaşıkları kullanılabilir,

4- İyi ve ince larva kaşıkları seçilir,

5- Larvaların arı sütü içinde yüzmesi için, damızlık kovanlar bir gün

önceden beslenmelidir,

6- Larvaların ana arı gözlerine kolayca bırakılması için gözlere arı sütü damlatılabilir. 

Bilhassa analı kovanlarda yapılan aşılamada mutlaka ana arı gözlerine arı sütü konmalıdır.

7- Aşılama yapılan yerin ortam sıcaklığı 26 °C'den çok yüksek ve düşük olmamalıdır. 

Ayrıca havanın orantılı neminin % 50 civarında olması gerekir.

8- Çift aşılamada, aşılanan larvalar 14-24 saat sonra alınarak yerine daha genç larvalar 

konulur. Bu yöntemle çok iyi sonuçlar almak mümkündür. Ancak fazla zaman aldığı için pek tercih 

edilmemektedir.

3.3.  Ana arı yüksüğü (gözü)

Saf ve steril bal mumundan standart ölçüde üretilmelidir (Resim 6). 



Resim 6 Larva transferi yapılmış Ana arı gözü (yüksüğü)

3.4. Anasız Kolonilerde Ana Arı Yetiştirme Yöntemi

1. Ana arının kovandan alınması ile uygulanmaya başlanır. Ana arı, 3 adet yavrulu ve arılı 

çerçeve ile ruşet bir kovana alınır. Kattaki arıların tamamı kuluçkalık katına sıkıştırılır. Arılar 

kuluçkalığa tam taşacak biçimde doldurulur. Ballık bölümü iptal edilir. Yavrulu çerçevelerden açık 

gözlü olanlar başka kolonilere arısız olarak nakledilirler. çerçevelere, arasına bir veya iki çerçeve 

konacak şekilde yer bırakılır. Poleni bol olan birkaç çerçeve de yanlara bırakılır.

2. Larva aşılanmış çerçevelerin her birinde 20-35 arasında göz bulunur (Resim 7). İki 

çerçeve dolu seri göz verildiğinde başlatıcı kolonilerde bu gözlerden %70 - %95 arasında netice 

alınmıştır. Aşılanan çerçeveler en geç yarım saat içinde besleyici koloniye verilmelidir. Koloni, 

şurup ve kek ile beslenmelidir.

Resim 7 Başlatıcı kolonide kabul edilmiş ana arı gözleri

3. Aradan geçen 24 saat sonunda ana arı gözleri anasız koloniden alınır. Bitirici kolonilere 

nakledilir. Bakımın kesintiye uğramaması için arılar devamlı olarak beslenir. Başlatıcı kolonilerin 

devamlı kullanılması halinde, bakıcı işçi arı miktarının çok olması gerekir. Bunun için 3-4 seri 

aşılama sonunda kovandaki işçi arılar, çıkmak üzere olan yavrulu petekler ile takviye edilir. Bakıcı 



kolonilerden bir seri göz alınınca yeni seri hemen verilmelidir. Aksi takdirde yalancı ana arı yapma 

durumu ortaya çıkacaktır.

4. Ana arı gözleri kapatıldıktan sonra çıkmaya 1 gün kala kapalı gözler çiftleştirme 

kovanlarına yerleştirilir.

3.5. Analı Kolonilerde Ana Arı Yetiştirme Yöntemi

Ana arı kovanda ayrı bir bölüme alınır ve anasız kolonide olduğundan daha farklı bir 

uygulama yapılır.

3.5.1. Yetiştirilmiş materyalin dağıtılması

Çok miktarda ana arının yetiştirilmesi, bundan önce açıklanan hususların çok iyi bilinmesi 

ve uygulanmasıyla mümkündür. Ana arılar genelde gözde ya da ergin ana arı olarak dağıtılır. 

Döllenmiş ana arı elde etmek oldukça uğraş isteyen bir iştir. Ancak döllenmiş ana arının 

uygulamada kayıp ve fire riski fazladır. Planlı olarak ana arı kullanılıyorsa, döllenmiş ana arılar 

uzun mesafelere nakledilebilir. Isı kontrollü kuluçka kutuları ile beslenmeye ihtiyaç duymayan 

kapalı ana arı gözlerini arısız olarak taşımak daha pratik bir yöntemdir.

3.5.2. Damızlık materyalin dağıtımı

Damızlık kolonilerde ana arı, çerçeveli kafeslere alınır ve burada yoğun yumurta bırakması 

sağlanır. Bu yoğun yumurtlanan çerçeveler, daha güçlü kolonilere verilerek bol miktarda larva 

oluşumu sağlanır. Bu larvaların transferi yapılarak arılı kuluçka kutularında beslenmeye başlanır ve 

bunlar uzun mesafelere nakledilebilir. 

Bazı Avrupa ülkelerinde damızlık üretim birimleri, arıcının programlanarak getirmiş olduğu 

ana arı gözlerine larva nakilleri yapılmakta ve bu uygulamaya ilkbaharda yaygın bir şekilde devam 

edilmektedir.

3.6.  Çekirdek Kovanlar (Ana arı çiftleştirme kutuları)

a- Tek petekli kutular: Özellikle araçla gidilemeyen tecritli çiftleştirme alanlarına tek 

petekli kutuların nakilleri kolaydır. Bu kutular genç işçi arı ile doldurulmalıdır. Çerçeveyi 

çıkartmadan ana arının yumurtladığı gözlenebilir. Daha az işçi arı ile kutu doldurulur. Ancak bu 

kutularda koloninin biyolojik düzeni için gerekli olan 3 adet peteğin bulunmaması, ısı 

ayarlamasının yapılamaması ve ana arının yeterli yumurtlama alanı bulamaması gibi olumsuz 

yönleri vardır.



Resim 9 Çiftleştirme kutusu

B- 3 Petekli Strafor Çiftleştirme Kutuları: İyi bir izolasyona sahip olması, yiyecek 

bölümünün bulunması, 3 peteğin bulunması, arı gelişimi için biyolojik şartların sağlanmış olması 

kutuların kullanımını artırmaktadır. Bu kutular ile Türkiye şartlarında yılda 4 adet çiftleşmiş ana arı 

yetiştirmek mümkündür. Ayrıca Akdeniz sahilinde bu kutular ile arılar kışlatılabilir. Bu kovanların 

iç yüzeyleri yamuk veya dikdörtgen yapıda olabilir. Ancak yamuk yapıda olanlar tercih 

edilmektedir. Böyle kutulardan peteklerin çıkarılması ve kontrolü kolaydır ve bunlar taşımaya da 

uygundur (Resim 9).

C- 3 Petekli Çiftleştirme Ruşeti: Standart bir Langstroth çerçevenin yarısı boyutunda 3 

adet çerçeveden oluşmaktadır. Bu kovanları doldurmak için oldukça fazla arı gerekir. Diğer bir 

yöntem ise, standart kovanlarda bu petekler yaptırıldıktan sonra arılı olarak çiftleştirme kovanlarına 

alınır. Sezon sonunda da büyük kovanlarda birleştirme yapılır. 4 adet çiftleştirme kovanı 

birleştirildiğinde bir büyük kovan olabilmektedir. Çiftleştirme bölgelerinde yeterli miktarda aynı 

ırka mensup koloninin bulunması, çiftleşme güvenliği açısından önemlidir.

3.7. Çiftleştirme kutularının arılandırılması

Resim 9 Arılandırılmış çiftleştirme kutusu



Genç ve bal getirmeye hazır 13-21 günlük işçi arılar olmalıdır. Paket kutusuna toplanmış ve 

serin bir yerde (17°C) sakinleşmiş arılar uçmamaları için hafif ıslatılır ve bir çerçeve arı bir naylon 

bir örtüye sirkelenir her bir kutuya bir çerçeve arı konulur. Her bir çiftleştirme kovanı için bir 

çerçeve işçi arı yeterlidir. (Resim 9)

Ana arı çiftleştirme kovanlarının içine ana arı kafeslerle konulacağı gibi, kovanı 

doldurduktan sonra uçuş deliğinden içeri de salınabilir. Yada çıkmasına bir gün kalmış ana arı 

gözleri çerçevelere tutturularak verilir. Bu durumda ana arı direkt olarak çiftleştirme kovanında 

arıların içine çıkış yapar. Bu doldurulan ana arılı kovanları, doldurulduğu gün akşamüzeri güneş 

batarken araziye dağıtılır. Doğmasına bir gün kalan ana arı gözleri bu çiftleştirme kutularına veya 

ruşetlere dağıtılır. 

Hem yarım ruşet çiftleştirme kovanları hem de kutularda ana arıyı çiftleştirecek ve kutunun 

(çekirdek oğul) devam etmesini sağlayacak miktarda arı bulunması şarttır. Ana arıların çiftleşme 

dönemleri boyunca çekirdek oğulun her yaşta işçi arısı arttıkça ana arının beslenme ve çiftleşme 

verimi de artar. Belki fazla arı beslenme açısından ekonomik olmayabilir ancak çalışmaların devamı 

için zorunludur.

3.8. Çiftleştirme kutularının (çekirdek oğul) beslenmesi

Çiftleşme alanlarındaki çekirdek kolonilerin yeterli poleni ve nektarı sağlaması çok 

önemlidir. Bunun için her yaştan yeterli miktarda işçi arı bulundurma zorunluluğu ortaya çıkar. 

Çekirdek oğullar bol miktarda şeker şurubu yada ballı kekle beslenirse, nektar toplayacak arılar da 

polen toplarlar ve yumurtalıklarının gelişmesi için ana arıya gerekli olan bol miktarda arı sütünü 

salgılar. Yeterli arı sütü için kolonide yedek polen bulunması şarttır. Koloniye gelen polen ihtiyaca 

cevap veremiyorsa ballı, polenli veya vitaminli kek kullanılmalıdır. Yarım ruşetlerde şurup 

çantaları, çiftleşme kovanlarında da kek yada şurup bölmeleri devamlı olarak yedek besinle dolu 

olmalıdır.

3.9.  Erkek Anların Yetiştirilmesi

Ana arı yetiştirilmesinde gerekli olan erkek kolonilerden erkek arı üretmek ve bunları 

çiftleştirme alanlarında hazır bulundurmak oldukça zor ve zaman alıcıdır. Bunun nedenleri 

şunlardır:

1. Erkek arıların cinsel olgunluğa ulaşmasının iklim koşullarına ve arı aktivitesine bağlı 

olması,

2. Erkek arıların yetiştirilmesinin beslenme ve diğer ekolojik şartlara bağlı olması,

3. İhtiyaç duyulan erkek arı sayısının, ana arı sayısından çok fazla olmasıdır.



Bir yetiştirme programında; ana arı kadar baba hattının özelliklerinin de bilinmesi program 

hedefi için gereklidir. Bu nedenle tecritli çiftleştirme alanlarında, arzu edilen erkek koloniler 

tutularak sonuç alınabilir. Erkek arı üretilecek koloniler, ana arı üretiminde kullanılanlar gibi iyi bal 

veren ana arılardan yetiştirilmelidir. Bu prensip, yetiştiricilik için çok önemlidir. Bunun için erkek 

üretilecek damızlık ana arıların da verimleri bilinmelidir. Bir yıl önceden verimleri tespit edilen 

koloniler sonbaharda kışa güçlü olarak sokulur ve ilkbaharda bu kolonilere ana arının erkek 

yumurta yapacağı kabartılmış petekler bırakılır yada erkek petek gözü yapmaları sağlanır. Erkek arı 

gözlü petek yaptırmanın en pratik yolu; ballı çerçevenin alt kısımdan itibaren 2/3 lük kısmı 

kesilerek kovana verilir arının aşağı doğru sarkıtarak yapacağı peteğin tamamı erkek arı gözünden 

teşekkül edecektir. Bazı hallerde, kaliteli bir ana arıdan çok sayıda erkek arı elde edilmesi 

gerekebilir. Bu durumda yumurta bırakılmış olan erkek petekler başka bakıcı kolonilere aktarılarak 

gelişmeleri sağlanır.

Erkek arı larvalı petekler, açık yavru larvası bulunan petekler arasına yerleştirilir. Erkek 

arıların beslendiği ve ana arının yumurta yapması sağlanan çerçevelerin verildiği koloniler sürekli 

ve çok iyi bir şekilde beslenmelidir. Bu besleme sayesinde üretim kesintiye uğramadan devam 

edecektir. Böylece erkek arıların pupa döneminden çıkışa kadar zarar görmeden muhafazaları da 

sağlanmış olacaktır. Erkek arılar gözden çıktıktan sonra 8-10 gün içinde uçmaya başlarlar. Bu 

dönemde erkek koloniler çiftleşme sahalarına taşınır yada erkek arılar besleyici arıların bulunduğu 

koloniler ile bu sahalara taşınır. Ancak erkek arılar kafeslerde uzun süre taşınamazlar. Erkek arıların 

ömürleri 25-30 gündür. Bu durumda erkek arıların 12 günlük bir çiftleşme olgunluğu süresi vardır. 

Bu nedenle erkek arı üretimine ara verilmeden devam edilmesi gerekmektedir. Doğadan nektar 

geldiği dönemlerde erkek arıları muhafaza etmek zor değildir. Ama bunun dışındaki dönemlerde 

erkek arıları muhafaza etmek normal koloni düzeninde oldukça zordur.

3.10. Çiftleştirme 

Doğal çiftleşmede kontrolü sağlamanın yolu, çiftleşme alanında bulunan analı kovanların 

ihtiyacı olan erkek arı kolonilerinin bulundurulmasıdır. Bir ana arının emniyetle çiftleşmesini 

sağlamak için 30-40 civarında erkek arı hesaplanmalıdır. Normal şartlarda bir ana arı 8 adet erkek 

arı ile çiftleşir. Sahadaki erkek arı miktarı arttıkça, ana arıların da yeterli miktarda erkekle 

çiftleşmesi sağlanmış olur. Genellikle en az iki erkek yavrulu çerçeve bulunan kolonilerden, her 50 

ana arı kovanı için 1 erkek koloni hesaplanır (Resim 10). Çiftleştirme bölgelerinde erkek arı 

kolonilerinin dışında koloni bulunmaması gerekir. Çiftleşme, ana arıların uygun yaşta uçuşa 



çıkması ve birden fazla erkek arı ile çiftleşmesi şeklinde son bulur. Ana arı yaydığı koku (feromon) 

sayesinde erkek arıyı davet eder ve en güçlü erkeklerle çiftleşir. Çiftleşme havada uçuş esnasında, 

ait olduğu koloniden 1,5-2 km uzaktaki toplanma alanlarında gerçekleşir. Çiftleşme alanını yabancı 

erkek arılardan tecrit etmek için, istediğimiz sahada arazinin yapısına göre 15 km den daha yakında 

başka koloninin bulunmaması gerekir. Bu mesafe düz arazilerde daha da artabilir. Ancak etrafı 

yüksek dağlarla çevrili vadiler, platolar, adalar, yarımadalar tecritli çiftleşme sahası olarak uygun 

alanlardır.

Resim 10 Çiftleştirme kutuları 

Kolonilerde erkek arı üretiminin devamlılığı ve aynı ırka mensup erkek arı içeren koloni 

sayısının fazla olması, çiftleşme bölgesinin güvenilirliği için yeterli sayılabilir. Ancak bu bölgenin 

sınırları büyüdükçe ve bu bölge içinde istenen ırka mensup erkek arı miktarı arttıkça güven sınırı da 

büyümüş olur. Diğer taraftan tecritli arılıkların civarında aynı ırka mensup arıların bulunması da 

çiftleşme güvencesini artırmaktadır.

Bir çiftleştirme bölgesinin görevini tam olarak yerine getirebilmesi için bölgeye konulmuş 

erkek kolonilerin muntazam şekilde beslenmesi önemlidir. Kolonilere besinler protein katkılı olarak 

verilmelidir. Örneğin: 6,5 kg pudra şekeri, 3 kg süzme bal, 400 gr süttozu ve 40 gr arı vitamini ile 

yaklaşık 10 kg proteinli arı keki hazırlanabilir. Bu besin maddesi her kovana yeterli miktarda 

verildiğinde en kötü hava şartlarında bile erkek arıların zarara uğratılmadan muhafaza edilmesi 

sağlanır.



Yüksek koloni yoğunluğunun korunması için; kutuların arı ile iyice dolu olması şarttır. 

Erkek arı bakıcı kolonilerinin anasızlık nedeniyle mevcutları azalırsa, bu koloniler çıkmaya yakın 

kapalı yavrulu işçi arı petekleri ile takviye edilmeli ve koloni kondüsyonu artırılmalıdır.

Erkek arı sayısının homojen bir şekilde muhafaza edilebilmesi için, başka kovanlarda 

yaptırılan erkek arılı çerçeveler, 3 haftada bir, bölgede bulunan kolonilere bırakılır. Böylece erkek 

arılı peteklere, damızlık vasıflı ana arının tekrar yumurtlaması sağlanır. Bu yumurtlatılan petekler 

daha sonra güçlü kolonilere beslettirilerek göz kapatma işlemi tamamlanınca erkek kolonilere 

nakledilir. Bu kurallara göre çalışılan çiftleştirme bölgesinde, arıların aktif olduğu yılın her 

döneminde görev başarı ile yapılır.

3.11. Ana Anların Kullanılması

Çiftleştirme kovanlarında, çiftleşme sonrası yumurta verimi istenen düzeye gelmiş olan ana 

arılar son bir sağlık kontrolünden geçirilir. Özellikle ön ayakları kontrol edilir. Herhangi bir 

sakatlığı olmayan ana arı nakliye kafeslerine alınmadan önce o yılın renk kodu ile işaretlenir. 

İşaretlendikten sonra 7-8 işçi arı ile birlikte ana arı nakliye kafesine yerleştirilir. Refakatçi arıların 

arı sütü üretiyor yaşta, genç olması önemlidir. Nakliye kafeslerinde, arıların yolda beslenmeleri için 

hazırlanmış (bal, polen karışımı gibi) arı keki bulunur. Ana arıların bulunduğu nakliye kafesleri 

sürekli hava alacak şekilde paketlenir. Ana arıların kafeslerine kot numarası ile birlikte kayıt 

bilgileri de yazılır.

3.12. Ana Arının Oğula Verilmesi

Ana arılar, suni oğula iki şekilde verilmektedir. Birincisi, suni oğul yapıldıktan hemen sonra 

ana arı uygulaması yapılır ya da suni oğul yapıldıktan 5 gün sonra ana arı uygulanır. Ana arı oğula 5 

gün sonra verilecekse, koloni iyice kontrol edilip, yeni hazırlanmış olan ana arı gözleri tamamen 

iptal edilir. Ana arı oğula, telli kısmı aşağı gelecek şekilde yavrulu çerçevelerin üst bölümüne 

uygulanır. Kek bulunan bölümü, ana arının kolayca keki yiyebilmesi için, kekin telli kısmı açılır.

İşçi arılar, telden ana arıyı arı sütü ile beslerler. Bu birkaç gün devam eder. Bu süre 

içerisinde de ana arı salgılamış olduğu feromonlar ile koloniye kendini kabul ettirir. Kafesten 

çıktıktan sonra da normal koloni düzenini sağlar.

Bunun dışında görevini yapamayan ana arıların yerine yeni ana arıların verilmesi, anasız 

kolonilere ana arıların verilmesi gibi uygulamalar yapılır. Ana arı uygulanacak kolonilerde 

çiftleşmemiş ana arı, ana arı memesi ve yalancı ana arı bulunmaması gerekir. Aksi durumlarda 

uygulamada başarı sağlanamaz.

Ana arı uygulaması ile kolonilerde gelişme ve süre kaybı önlenir. Doğal şartlarda bir ana 

arının oluşumu, çiftleşmesi, koloniye hâkim olması bir aylık süreyi gerektirir. Hazır çiftleşmiş ana 

arı kullanımı ile bu süre 3-4 güne indirilir. Bu uygulama, oğul arı üretiminde ve yeni koloniler 

üretilmesinde arıcıya büyük bir avantaj sağlamaktadır.



4. ARILARDA OĞUL HAZIRLIĞI VE OĞUL ÖNLEME YÖNTEMİ

Bütün canlılar kendi türlerinin devam etmesini ve yeryüzünde kalmasını sağlamak 

içgüdüsüne sahiptirler. Balarısı ve karınca gibi yaşayan sosyal böcekler, oluşturdukları koloniler 

içinde yeni bireyler yetiştirirler. Ancak kendi türlerinin sürekliliğini sağlamak için bu yeterli 

değildir. Arılar yaşamlarını hem yavru üretmek hem de hayatlarını oğul vermek suretiyle devam 

ettirirler.

4.1. Doğal Oğul Nedir

Balarısı kolonileri yeni kuşaklar 

yetiştirmek amacıyla hareket ederler. Koloni 

bireylerinin % 30 veya % 70 inin eski ana arı 

ile birlikte kovandan ayrılarak yeni bir koloni 

oluşturulmasına "doğal oğul" denir (Resim 

12). Kolonilerin oğul vermesi olayı ya ana 

arının yenilenmesi veya kovana fazla gelen 

koloninin bir kısmının kendisine yeni kova n 

bulmak için kovandan ayrılmasıdır. Oğul ile 

gidecek ilk ana             Resim 12 Oğul
arı, oğul çıkmasından bir süre önce yumurtlamayı azaltarak uçma yeteneğini tekrar kazanır. 

Yeniden uçma yeteneği kazanan ana arı, kovandaki koloninin % 30 veya % 70 ini alarak 

kovandan ayrılır.

4.2. Kovanda Oğul Belirtileri



Resim 13 Çerçeve altında Ana arı 

memeleri

Bir koloninin oğul hazırlığı içinde 

olduğunu gösteren belirtiler, özellikle 

ilkbaharda hafif bir bal akışından sonra buna 

paralel olarak kovanda işçi ve erkek arı 

sayısının artması, peteklerin alt kenarlarında 

ana arı yüksüklerinin görülmesi (Resim 13) ve 

işçi arıların çoğunluğunun çalışmayarak kovan 

önünde öbek oluşturmaları ilk oğulun tipik 

belirtileridir. (Resim 14)

Resim 14 Oğul hazırlığında olan koloni

4.3. Bal Arılarının Oğul Verme Sebepleri

Koloninin oğul verme sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

-Çoğalma içgüdüsü,

-Peteklerdeki yavru alanının daralması, 

-Havalandırmanın zayıf olması,

-Peteklerin bozuk olması ve dolayısıyla ana arının yumurta bırakma alanının daralması,

-Kötü hava şartları nedeni ile arıların uçuşa çıkamaması ve dolayısıyla kovanda sıkışıklığın 

artması,

-Kovanda başarısız bir ana arının bulunması durumunda koloni, anayı değiştirmek yerine 

oğul çıkarabilir.

-Ana arının yaşlı olması nedeni ile salgıladığı feromonun azalması veya salgının aşırı 

alabalık kolonilerde yeteri kadar etkili olmaması ve böylece oğul hazırlıklarının kontrol 

edilememesi,

-Koloninin oğula istekli oluşu,

-Irkın kalıtsal özelliği,

-İşçi arıların rahat çalışamaması gibi sebepleri sayabiliriz.

4.4. Oğullar Kondukları Yerden Nasıl Alınır?



Dala konan oğulu almak için, dal ya bir bıçak veya budama makası ile kesilerek, oğul dal ile 

birlikte çerçevelerine temel petek takılmış fenni kovanın uçma deliği önüne konulur ve oğulun 

içeriye girmesi beklenir. Yahut da dal yüksekte ve o ağaç dalının kesilmesinde bir mahsur var ise, 

bir sırık ucuna bağlanan boş bir teneke veya sepet, oğul salkımının tam altına uzatılır ve dal 

silkelenerek oğulun sepete dökülmesi temin edilir. Ondan sonra da burada toplanan oğul fenni 

kovana konulur. Silkelenen dalda hiç arı kalmamasına dikkat etmek lazımdır. 

4.5. Arıların Oğul Vermesi Her Zaman istenir mi?

Eğer arıcı mevcut kovanların sayısını artırmak veya oğul satarak gelir sağlamak istiyorsa, 

şüphesiz arılarının oğul vermesini ister. Fakat arıcı, az sayıda kovanın içinde çok bal yapacak 

kuvvetli arı toplulukları bulundurmak istiyorsa, o zaman da arıların oğul vererek parçalanmalarını 

ve topluluktaki işçi arı sayısının azalmasını önleyecek çarelere başvurmak zorundadır. 

4.6. Doğal Oğul Nasıl Önlenir?

Burada oğul verme deyimini koloninin oğul verme arzusunu azaltmak, koloniyi oğul 

vermeye zorlayan sebepleri ortadan kaldırmak anlamında kullanıyoruz. Bunun için oğul vermeye 

hazırlandığı görülen bir kovanda yapılacak ilk iş, kovanın iç hacmini genişletmektir. Bunun için de 

kovanda bulunan düzensiz peteklerle, kapalı yavrulu peteklerden birkaç tanesi alınır. Alınan 

yavrulu petekler zayıf kovanlara takviye olarak verilir. Bunlardan boşalan yerlere de işlenmiş temiz 

temel petekler verilir. Böylelikle ana arının yumurta bırakma alanı genişletilmiş olur. Oğul verme 

olayının kontrolü ise; arıcının ana arı yüksüğünü bulup bozması ve oğula sebebiyet verecek diğer 

hazırlıkları engellemesi yoluyla olmaktadır. Kovanda havalandırmayı sağlamak için kovana kat 

verilmelidir. Uçma deliği ile havalandırma delikleri yeteri kadar açılmalıdır. 

5. TEKNİK ARICILIK UYGULAMALARI

"Teknik arıcılık", bilinen en ileri arıcılık tekniklerini kullanarak en yüksek geliri 

sağlamak amacıyla yapılan tarımsal bir uğraştır. Arıcılar artık arıcılığın teknik yöntemler 

kullanarak yapılmasının şart olduğunu, başarılı sonuçlar almak için uygun iklim ve floranın gerekli 

olduğunu, modern kovan ve arıcılık malzemeleri ve uygun damızlık materyal kullanılmasının bal 

verimini artıracağını bilmektedirler.

5.1. Arılık Yerinin Seçimi

Arıcılık büyük ölçüde doğal koşullara bağlıdır. Bunların başında iklim ve bitki örtüsü 

gelmektedir. İklimi meydana getiren unsurlardan rüzgar, yağış ve mevsimsel dönüşümlerin arıcılar 

tarafından çok iyi izlenmesi ve kullanılması gerekmektedir.



Bir arılıkta esen rüzgârların yönü, şiddeti, arıların çeşitli faaliyetlerini doğrudan 

etkilemektedir. Bunları dikkate alarak arılığın yerini seçer, kovanların yönünü ayarlar; kat verme, 

oğul alma ve ana arı yetiştirme programlarının takvimini belirleriz.

Koloniler çiçeklenme dönemlerinde, belirlenen bu kaynaklara taşınarak seyyar arıcılık 

yapılmalıdır. Arıcılık için uygun iklim ve floraya sahip bölgeler belirlendikten sonra yapılacak iş, 

bu bölge içerisinde uygun bir arılık yerinin seçimidir.

Arılı kovanların konulduğu ve arıcının gerekli uygulamaları yapmak üzere çalıştığı yere 

"arılık" denir. Koloniler rasgele bir yere değil, belirli bazı özellikleri taşıyan bir yere kurulmalıdır. 

Arılık yeri rüzgâr almayan, sakin, ana yollardan ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerden uzak, 

gürültüsüz, insan ve hayvanların uğrak yeri olmayan bir yer olmalıdır.

Arılıkta koloniler mutlaka sabah güneşini almalı, gölgelik yaz aylarında ve günün öğle 

saatlerinde sağlanmalıdır. 

Resim15 Kovanların yöne ve yere göre düzeni

Kovanlar uçuş deliklerinin fazla rüzgar almaması, kovan içine yağmur sularının girmemesi 

ve arıların kova n içi temizliğini daha kolay yapabilmeleri için biraz öne eğimli yerleştirilmelidir. 

Kovanlar hiçbir zaman doğrudan toprak üzerine konulmayıp; yüksekliği 20-25 cm olan sehpalar 

üzerine konulmalıdır. (Resim 16)

Resim 16 Kovanların yerleşme düzeni

Böylece arılar; kirpi, kurbağa, 

kertenkele, karınca vb. gibi zararlılardan bir 

ölçüde korunmuş olmakta ve kovanların 

yerden nem alma riski ortadan kalkmaktadır. 

Aşırı nem, hem kovanın ömrünü kısaltmakta 

ve hem de doğrudan arılara zararlı olmaktadır.

Kovanların yönü doğu ve güney 

doğrultuları arasındaki açı üzerinde 

olmalıdır. Bu şekilde yapılan bir düzenleme 

ile sabah güneşinin kovan uçuş deliklerine 

erkenden vurması ve arıları uçuşa zorlaması; 

günün çok sıcak olduğu saatlerde ise uçuş 

deliği üzerine gölge düşmesi sağlanır. (Resim 

15  )



Arılık düzenlenirken yan yana gelen iki kovan arasında ve kovan sıraları arasındaki uzaklık, 

en az 2 m, yan yana gelen kovanlar arasında da en az 1 m açıklık bulunmalıdır. Şaşırma ve 

yağmacılık riskini en aza indirmek üzere farklı renkte olan kovanların yan yana yerleştirilmesine 

özen gösterilmelidir. Arılık zeminindeki ve özellikle arıların kovana giriş çıkışlarını engelleyen 

uçuş deliği önündeki otlar zaman zaman biçilerek temizlenmelidir. Aksi halde giriş çıkışlarda 

arıların kendi kovanlarını bulmaları güçleşir ve hareket yetenekleri azalır, normal uçuş yapamazlar, 

şaşırma ve yağmacılık artar, uçuş etkinlikleri ve çalışma süreleri azalarak verim düşer.

Bir arılıkta gereğinden fazla koloni olmamalıdır. Arılıktaki koloni sayısının arıların uçuş 

alanı içerisindeki bitki örtüsünün nektar ve polen kapasitesiyle uyumlu olması gerekir. 100-150 

kovana sahip büyük arılıklar arasındaki uzaklık 4-5 km olmalı ve bu uzaklık 3 km den daha az 

olmamalıdır. Bir arılıktaki kovan sayısı ise 100 den fazla olmamalıdır. Birbirine çok yakın ve bir 

arada çok fazla kovan bulunan arılıklarda salgın arı hastalık ve parazitleri daha hızlı yayılma 

gösterir, şaşırma ve yağmacılık artar. Arıların yararlandığı flora, arı uçuş mesafesi ile sınırlı olduğu 

için koloni başına verim çok azalır.

Arıların yaşamında suyun önemli bir yeri vardır. 

Eğer arılığın yakınında arıların yararlanabileceği temiz 

bir doğal su kaynağı yoksa arılığın bir köşesine arılar 

için bir suluk yerleştirilmelidir. Bu amaçla bir sehpa 

üzerine konulmuş musluklu bir bidon kullanılabilir. 

(Resim 17)

Resim 17 Su kaynağı 

5.2. Verimli Arılarla Çalışmak

Verim özelliği bakımından arıların göstereceği performans; çevre koşullarına, arıcının 

teknik bilgi ve deneyimine ve arının yüksek verimli olmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Başarılı bir sonuç almak için bu üç unsurun bir araya getirilmesi şarttır. Arıcının ırk adına bağlı 

olarak arı seçme saplantısından kurtulması iyi arılarla çalışması esastır. 

Kazançlı bir arıcılık için mutlaka güçlü kolonilere dolayısıyla genç ve kaliteli ana arılara 

ihtiyaç vardır (Resim 18).



Resim 18 Ana arı

 Arı kolonilerinin tüm özelliklerinin kaynağı ana arıdır. Bu nedenle üstün performans 

gösteren kolonilerden yetiştirilecek ana arıların, verimi düşük olan kolonilere verilmesiyle bu 

koloniler kısa sürede yeni verilen ana arıların sahip olduğu genotipik değere ulaşacaklardır. 

Çalıştığımız arının ırkı veya yöre arısı, bunlara sağlanan çevre koşulları birbirine ters düşmemelidir. 

Seçilen bölge koşullarına uygun ırklar, ya da çalışılan ırka uygun çevre bir araya getirilmelidir.

5.3.  Koloni Kontrol ve Sicil Kartı Tutmak

Bilindiği gibi bir arı ailesi içinde mevsim ve şartlara göre pek çok değişik biyolojik olaylar 

ve gelişmeler ortaya çıkar. Her yeni durum karşısında arıcının da yapacağı bazı işler vardır. Bu 

bakımdan bir arıcının başarısı, onun kovanlarına göstereceği ilgiye bağlı kalmaktadır.

A. Kontrol ve Muayene

B. Kayıt Değerlendirme ve Planlama 

C. Uygulama

Yukarıdaki ana bölümler içinde yer alan konu ve faaliyet sahalarına, geniş kapsamları 

nedeniyle burada sadece ana başlıkları ile temas edilecektir.

A- Kontrol ve Muayene

Sağlıklı ve verimli kolonilere sahip olmak için, arılık ve kolonilerin her mevsimin 

ihtiyaçlarına uygun şekilde periyodik veya periyoda bağlı kalmaksızın, ihtiyaca göre gerekli 

kontrollerden geçirilmesi zarureti vardır. Kovan içi kontrol ve muayene

1. Ana arının varlığı ve fiziki görünüşü:

2. Ana arı gözü mevcudiyeti:

3. İşçi ve erkek arı mevcudu:

4. Bal ve polen miktarı:

5. Peteklerin durumu:

6. Peteklerde hastalık durumu:

7. Arılarda hastalık ve parazit durumu:

8. Çerçevelerin durumu:



B- Kayıt, Değerlendirme ve Planlama

Yapılan kontrollerde, her kovan için değişik ve kalabalık sayıda tespit edilecek konuların 

akılda tutulması mümkün değildir. Bu yüzden bunların uygun bir formata göre kaydedilmesi 

gerekmektedir. Bu kayıtların en geç aynı akşam incelenerek değerlendirilmesi suretiyle, zamanla 

veya ertesi gün yapılması gereken işler, alınması gereken tedbirler tespit edilmiş olur. Yani kayıtlar, 

bizim daha sonraki çalışmalarımıza ışık tutar, yön verir.

Önce, bir kayıt formunda bulunabilecek bölümleri şu ana başlıklar altında sıralayabiliriz:

a. Kovan no,

b. Kontrol tarihi,

c. Ana arı, yavru ve arı mevcudu,

d. Kontrolde tespit edilen hususlar,

e. Yapılan işlemler,

f. Yapılması gereken işlemler.

C- Uygulama

Yapılan kontroller sonucu tespit edilen hususlar incelenir ve yapılacak işler, alınacak 

tedbirler kararlaştırılır. Tabiidir ki, kararlaştırılan bu tedbirlerden bazıları derhal, bazıları kısa 

vadede, bazıları ise uzun vadede gerçekleştirilecek niteliktedir. işte önceliklerine göre planlanacak 

bu işler, arıcının daha sonraki günlerdeki çalışmasının en verimli ve sağlıklı şekilde düzenlenmesine 

esas teşkil edecektir.

6. ARICILIKTA MEVSİMSEL BAKIM

6.1. İlkbaharda Yapılacak Çalışmalar

Arıcılıkta başarılı olabilmek için, iyi bakım, iyi beslenme ve iyi bir koloni yönetimi 

gereklidir. Böylece doğa şartlarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün olur. İyi verim almak ve 

bitkisel üretimde tozlaşmayı sağlamak için güçlü koloniler yetiştirilmelidir. Başarılı bir kışlatmadan 

sonra, sezonluk işlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. 

Kolonilerde ilk kontrol

Yöredeki ilk çiçeklerin açması ile birlikte kolonilerde ilk kontroller yapılır. İlkbahar bakımı, 

mevsimin şiddetli donlarının geçmesiyle başlar. İçeride kışlayan koloniler dışarı çıkarılır. 

Hastalıklarla mücadele

Kolonilerde yavru gelişimi başlamadan önce mutlaka Varroa ile mücadele yapılmalıdır. 

Arılar üzerinde pasif kışlama döneminde bulunan Varroa paraziti, aktif üreme dönemine geçmeden 

önce yapılacak mücadele çok etkin ve kesin sonuç verir. 



Kovan sıcaklığını muhafaza etmek

Kararsız hava şartları ortadan kalkıncaya kadar Sonbaharda uygulanan kışlatma tedbirlerini 

devam ettirmek gerekmektedir. 

Arılığın düzenlenmesi

İleride yapılacak çalışmalarda kolaylık ve uygunluk sağlamak için kıştan çıkışta arıların 

henüz uçuşa geçmediği dönemde kovanların yerlerinin değiştirilmesi mümkündür. 

Kovan içi kontrolleri

Çevre ısısı 16°C’ yi bulduğunda kovan içi muayeneler yapılabilir. Bunun için körük yakılır 

ve hafif dumanlamadan sonra kovanın dış kapağı açılır. İçten yapılmış olan dolgu ve sargı 

maddelerinden gereksiz olanlar alınır ve kovan içi temizliği yapılır. 

İlkbaharda arıların beslenmesi

Arı beslenmesinde kullanılacak olan besinler, arıların doğal gıdası olan bal, polen ve su 

karışımlarına yakın bileşimler olmalıdır. 

Şurup hazırlama

Arıcılıkta şeker şurubunun hazırlanması çok önemlidir. Şurup, temiz su ile yapılır. 

Kek hazırlama

Koloni miktarına göre kek malzemeleri hazırlanır. Pudra şekeri, süttozu varsa toz polen 

birbiri ile iyice karıştırılır. Ekmek hamuru kıvamına gelen kek, kolonilere verilir.

6.2. Ana Arı Uygulama Tekniği

İlkbaharda ana arısını çeşitli nedenlerle kaybetmiş koloniler analı bir koloni ile 

birleştirilmelidir. Eğer bu mevsimde çiftleşmiş genç bir ana arı satın alma imkanı varsa, yeni ana arı 

kovana uygulanır. 

Anasız koloniye ana arının verilmesi

Ana vermeyi gerekli kılan diğer bir olay da koloninin ana arısının herhangi bir sebeple 

ölmesidir. Bu durumda yine kovandaki tüm ana memeleri iptal edilerek kovana kafes içinde ana arı 

uygulaması yapılır.

Ana arısını kaybetmiş ve kendi anasını yapabilmek için 6 günlük süreyi geçirmiş 

kovanlarda, işçi arılar aralarından genç, sağlam yapılı ve sıhhatli bir işçi arıyı arı sütüyle besleyerek 

yumurtlamasını sağlarlar. Böyle anaya sahip kovanlara "yalancı analı kovan" denir. Yumurtlayan 

işçi arıya ise “yalancı ana”denir. Bu tür kovanlar önlem alınmaz ise 40 günde tamamen erkek 

arılarla dolar. Durumun erken farkına varılması halinde yalancı analı kovanın uçma deliği kapatılır, 

yerinden kaldırılır. Kovanın ilk bulunduğu yere yeni bir kovan hazırlanır. Bu kovanın içine başka 

kovanlardan alınacak, çıkmaya yakın genç işçi arıları bulunan iki çerçeve ile bir tane açık yavrulu 

çerçeve, bir-iki tane ballı ve polenli çerçeve konulur. Çiftleşmiş ana arı, kafesiyle beraber açık 

yavrulu çerçeve üzerine konur. Kovanın örtü tahtası örtülür ve uçma deliği açılır. Hazırlanan kovan 



bu şekilde bırakılır. Yalancı analı kovan ise 150-200 metrelik bir mesafeye götürülür. Çerçeveleri 

tek tek çıkarılarak silkelenir ve bütün petekler iptal edilir. Silkme işlemi yapıldıktan sonra işçi arılar 

kovanın eski yerine gidip yeni hazırlanan kovana girer ve yeni bir koloni oluştururlar. Yumurtladığı 

ve ağırlaştığı için yalancı ana, silkme işleminin yapıldığı yerde kalır. .

6.3.  Bal Mevsiminde Yapılacak Çalışmalar

Bal mevsiminde, koloninin bulunduğu yörelere göre, nektar akımının en bol olduğu 

dönemlerden önce ergin arı mevcudunun en üst düzeye çıkarılması gerekmektedir. Bunun için 

kolonilerin ana nektar akımına hazırlanması gerekmektedir.

Kolonilerin ana nektar akımına hazırlanması

Arıcılık, tanımında da belirtildiği gibi bir sanat veya bir beceri işidir. Arıcılar çok dinamik 

bir yapıya sahip olan kolonilerini, bölgenin flora durumuna göre ve kendi amaçları doğrultusunda 

kullanma ve yönetme sanatını iyi öğrenmelidirler.

Dünyanın neresinde olunursa olunsun bütün arıcıların ortak bazı yönleri vardır. Bunlar 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

A. Arıcılar bulundukları bölgelerde ana nektar akımı zamanını belirlemelidirler (ŞekiI1-A).

B. Ana nektar akımından yararlanabilmek için bu dönemde kolonideki işçi arı sayısını en üst 

düzeye getirebilmelidirler (ŞekiI1-B).

C. Ana nektar akımından sonra kolonilerin bakımını yapmalıdırlar (ŞekiI1-C).

Ana nektar akımının zamanı bölgelere göre değişir. Genellikle kara iklimi olan bölgelerde 

ana nektar akımı 3-4 hafta sürer. 

Şekil 1. Koloni populasyonu ile ana nektar akımı arasındaki ilişkiler.

6.3.1. Bölgenin ana nektar akımı zamanını belirlemek:

1. Bölgede arıların uçuş alanı içerisinde yaklaşık 5 km yarıçapındaki bir alanda özellikle 

arıların yoğun olarak ziyaret ettikleri nektar ve polenli bitkiler belirlenmelidir.



2. Bu bitkilerin çiçeklenme zamanları belirlenmeli ve o bölgenin çiçeklenme takvimi 

hazırlanmalıdır.

3. Bazı kolonilerin altına bir kantar yerleştirilerek bu kolonilerdeki günlük ağırlık artışları 

kaydedilebilinir.

4. Arıların uçuş alanı içerisinde yapılan tarımsal faaliyetler incelenmelidir. Eğer bölgede 

sulu tarım ve mono kültür uygulanıyorsa mutlaka zirai mücadele ilaçları kullanılıyordur. Zirai 

mücadele ilaçlarının kullanılacağı zamanlar ve hangi ilaçların kullanılacağı öğrenilmeli, gerekirse o 

bölgeden uzaklaşmalıdır.

5. Bölgenin iklim raporları, toprağın yapısı ve gece-gündüz arasındaki ısı farkları 

öğrenilmelidir. Eğer bölge aşırı rüzgarlı ise, arılar rüzgarlı havalarda uçamayacakları için, ne kadar 

çok çiçek olursa olsun arılar bunlardan yararlanamayacaktır. Yine aynı şekilde geceleri soğuk geçen 

bölgelerde arıların bal tüketimi de artacaktır. Bu nedenle arılığın seçimini yaparken rüzgar 

tutmayan, fazla soğuk olmayan, güneş alabilecek yerler tercih edilmelidir.

6.3.2. Kolonileri ana nektar akımına hazırlamak için yapılacak çalışmalar

1. Her kolonide mutlaka genç ve çalışkan bir ana arı olmalı, 

2. Arıcılık yapılacak yerin seçimi çok önemlidir. 

3. Arılıkta kolonilerin yerleşimi, 

4. İlkbaharda kolonilerin hızlı gelişebilmesi için sonbahar bakımının iyi yapılması, 

5. Güçlü Kolonilerle nektar akımına girmek, 

6. Kolonilerin yavru üretimini hızlandırmak için şurup ile beslenmeli,

7. Kolonilerde hastalık ve parazitlerle bilinçli bir şekilde mücadele edilmeli, 

8. Kolonilerin oğul vererek zayıflamamaları oğul önleme çalışmaları yapılmalı,

9. Arıların için gerekli ballık ve petekler zamanında verilmelidir.

6.3.3. Ana nektar akımından sonra kolonilerde yapılması gereken işlemler

Koloniler, florası zengin başka bir bölgeye taşınmalı ve oradaki ana nektar akımından 

yararlanmalıdır. Bunun için:

1. Bölme yaparak koloni sayısı arttırılmalıdır.

2. Arılara petek ördürülerek ilerisi için hazırlık yapılmalıdır.

3. Ana arı ızgarası kullanarak ana arı kuluçkalığa alınmalı ve kolonilerin aşırı çoğalmaları ve 

bal tüketimleri önlenmelidir.

4. Kışa sağlıklı girmek için gerekli hastalık ve parazit kontrolleri yapılmalı, sonbaharda 

koloniler beslenmelidir.

6.3.4. Ballıkların koloniye verilmesi



Kuluçkalıkta 10 çerçeveyi saran arı populasyonuna zamanında ballık verilmez ise; 

ilkbaharda kovanı terk eden oğul sayısında artışlar meydana gelir. Ballık, 2 veya 3 temel petek 

takılmış çerçeve ile birlikte bu durumdaki sıkışmış halde bulunan kuluçkalık üzerine yerleştirilir. 

Alttan; kapalı ve açık yavrulu 9. çerçeve, arısı ile birlikte yukarıya çekilir ve iki temel petek 

takılmış çerçeve arasına yerleştirilir. Alttaki arıların üzeri ve ballıktaki arıların üzeri Z harfi şeklinde 

keten veya kalın bir bezle kapatılır. Üstteki çerçeveler 5-6 gün sonra arı ile dolup petek kabartma 

işlemi tamamlanınca, üst kata yeni temel petek takılmış çerçeveler ilave edilir.

6.3.5. Bal hasadı

Peteklerin taze bal ile dolmaya başladığı dönem, iklim koşullarına ve denizden yüksekliğe 

göre değişiklik gösterir. Sahil şeridinde turunçgil balı Mayıs ayında hasat edilebilir. Yüksek 

yaylalarda Temmuz, Ağustos aylarında yayla balı, hasadı yapılabilir. Bal hasat zamanını iyi 

ayarlamak suretiyle ballarda olgunlaşmayı sağlamak, balın depoda dayanıklılığı açısından çok 

önemlidir. Bal özü kaynağından olgunlaşmamış bal, su ve şeker karışımı halinde işçi arılar 

tarafından alınır ve kolonide bunun suyunun bir kısmı uçurularak petek gözlerinde depolanır. 

Depolama işleminden sonra bu gözlerin üzeri bal mumu ile sırlanarak balın dış ortam ile ilişkisi 

kesilir. Peteklerdeki tam sırlanmış veya 3/4'ü sırlanmış balların hasat zamanı gelmiş demektir. 

Süzme bal yapılacaksa sırlar, sır tarağı veya sır bıçağı ile alınarak santrfüjlenir. Petekli bal olarak 

tüketilecek ballarda, peteklerin tamamının sırlanması esas alınmalıdır. Bal hasadında; gezginci 

arıcılar, kovanlarının yerlerini değiştirmeden önce ballarını hasat etmelidir. Balların birbirine 

karışmaması ve kovanların daha kolay nakli için bu konu çok önemlidir. Bal hasadı, nektar 

akımının azalmaya başladığı günlerde yapılmalıdır. Aksi takdirde fazla yağmacılık sebebi ile bal 

hasadı zorlaşacaktır. Sabah saatlerinde kovandan bal alma, öğlen saatlerinde santrfüjleme, akşam 

saatlerinde de süzülmüş peteklerin geri verilmesi işlerinin yapılması yağmacılığı önler.

6.4. Sonbaharda Bakım ve Besleme Çalışmaları

Arılarda kış kayıplarının azaltılmasında Sonbahar bakımının önemi büyüktür. Sonbahar 

bakımına, bal hasadını takip eden günlerde zaman kaybedilmeden başlanmalıdır. Arılıktaki 

kovanların tek tek kuvvet durumlarına göre, kışı geçirmek için yeterli bala sahip olup olmadıkları 

incelenmeli, aynı zamanda ana arı kayıplarının meydana gelip gelmediği not edilmelidir. Arıların 

kışı en az kayıpla atlatabilmeleri için, her koloniyi dikkatle gözden geçirerek besin ihtiyaçları ayrı 

ayrı belirlenmelidir. Burada dikkat edilecek önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

Ana Arının Değiştirilmesi

Zayıf Kovanların Birleştirilmesi

Gerekirse Suni Oğul alma

Besin Kontrolü

Hastalık Kontrolü



Varroa Mücadelesi

Kolonilerin Birleştirilmesi

Teknik arıcılık yapan bir arıcı, arılığında kesinlikle zayıf bir kovan bulundurmamalıdır. 

Çünkü zayıf kolonilerin bakımı zordur. Bu koloniler ana nektar akımından yeterince yararlanamaz. 

Kendi kışlık balını bile toplayamaz. Kış soğuklarından korunacak kadar kendini ısıtamaz. Bu 

nedenle genellikle kışı geçiremez, söner. Çeşitli düşmanlarına karşı kovanını koruyamaz. Özellikle 

nektar akımının kıt olduğu dönemlerde diğer kovanların arılarına karşı savunma yapamaz ve 

yağmacılığa uğrayarak sönebilir. Bu nedenle zayıf koloni/erin en kısa zamanda birleştirilmesi 

gerekir.

6.4.8. Yağmacılığın Önlenmesi

Arıcılıkta başarısızlığa neden olan problemlerden birisi de yağmacılıktır. Genellikle arıcının 

hatasından ileri gelen bu yağma olayı, ilkbahar ve sonbaharda görülür. Yağmacılık, zamanında 

önlem alınmadığı takdirde kolonilerin kısa sürede baskın yapan arılar tarafından söndürülmesi ile 

sonuçlanır.

Yağmacılık Nasıl Önlenebilir?

Bir arılıkta yağmacılığı önlemek ve kolonideki savunma düzenine yardımcı olmak için 

aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1. Arıcının dikkatli bulunup arılığını devamlı kontrol altında tutması, yağmacılığın 

başlamasını önler.

2. Arılıkta zayıf ve anasız kovan bulundurulmamalıdır.

3. İlkbahar ve sonbaharda arılı kovanların hepsinde besleme yapılmalıdır.

4. İlkbahar ve sonbahar aylarında, arılıkta ballı maddeler gelişi güzel etrafa atılmamalı, 

kovanların kapakları uzun müddet açık tutulmamalıdır.

5. Kovanın ana arısı genç olmalıdır.

6. Yağmaya uğrayan kovanın üzerine veya arılığa yağmur yağıyormuş hissi verecek şekilde 

su püskürtülmelidir.

7. Kovanlar birbirine çok yakın konulmamalıdır.

8. Kovan uçma delikleri, mevsime ve arı varlığına göre küçültülmeli veya açılmalıdır.

9. Yağmaya uğrayan kovanın sağına soluna uçuş deliği çevresine arıların yağma yaptığı 

bölümlerine gazyağı gibi kokuların karışmasını sağlayıcı madde sürülür.

10. Kovanın giriş deliğine çalı çırpı atılır sadece kovanın arıları bu kovana girebilsin diye 

diğer yağmacı arılar şaşırmalarından kovana dolayı giremez

7. ARI HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

Arının gelişme dönemi pek çok hastalık etmeni ve zararlı için uygun ortam oluşturduğundan 

arılarda çok sayıda hastalık ve zararlı görülmektedir. 



Gezginci arıcılık da hastalık ve zararlıların ülke içindeki hızlı yayılışında önemli bir 

etkendir. Arı hastalıkları genellikle ilkbahar aylarında görülür. Bunun başlıca nedeni ilkbahar 

aylarında özellikle yavru yetiştirme faaliyetinin büyük hız kazanmış olması ve beklenmeyen soğuk 

ve yağışlı havalardır. Bu nedenle bu kritik dönemde arıların özellikle yavru hastalıklarına karşı 

korunması için, koloni kontrollerinde koloninin üşütülmemesine özen gösterilmelidir

Ülkemiz arıcılığı için önemli bulunan bazı arı hastalık ve zararlıları aşağıda verilmiştir.

7.1.  Amerikan Yavru Çürüklüğü

Ülkemizde ihbarı zorunlu yavru hastalıklarından olan bu hastalığın etmeni Paenibacillus 

larvae adlı bir bakteridir. Değişik çevre şartlarında uzun bir yaşam süresi olan sporları, besleme 

görevi yapan bakıcı arılar tarafından larvaya bulaştırılır. Hastalığın yayılmasını sağlayan sporlar, 

kovanın herhangi bir yerinde, peteklerde, bal ve balmumunda veya herhangi bir ortamda 35-60 yıl 

canlı kalıp bu süre sonunda bile hastalık oluşturabilirler. 

7.2.  Avrupa Yavru Çürüklüğü

Dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biridir. Hastalığın etmeni en son yapılan 

sınıflandırmaya göre Melisococcus pluton adında bir bakteridir. Hastalıkta diğer bazı bakteri türleri 

de görülür; ancak bunlar doğrudan hastalık oluşturmazlar fakat ölü larvanın kokusu ve kıvamı 

üzerinde etkili olurlar.

Ölmüş larva bir çöple çekildiğinde Amerikan yavru çürüklüğünde görülen ipliksi uzama 

görülmez, kolayca petek hücresinden çıkartılabilir. Genellikle, Amerikan yavru çürüklüğü kapalı 

yavrularda görülürken Avrupa yavru çürüklüğü açık yavrularda görülür. 

7.3. Kireç Hastalığı

Etmeni Ascosphaera apis adlı bir fungus (mantar) olan yavru hastalığıdır. Hastalıklı larvalar 

mumyalaşmış olup siyahımsı, gri veya beyaz renktedirler. Hastalığın ilk dönemlerinde beyazlaşmış 

larvalar iki parmak arasında ezilebildiği halde, ileri dönemde pirinç tanesi gibi sertleşerek arılar 

tarafından kovan önüne ve uçuş tahtası üzerine atılırlar. 

7.4.  Nosema

Nosema apis adı verilen tek hücreli bir mikroorganizmanın neden olduğu, oldukça tehlikeli 

sayılan ergin arı hastalığıdır. Hastalığa yakalanmış kolonilerde davranış değişimi ve hızlı yaşlanma 

görülür. Hastalığın kesin olarak tanınması için hasta arı midesinin makroskobik veya mikroskobik 

incelenmesi gerekir. Normalde saman rengi olan sağlam arı midesi hasta arıda katı, kirli ve beyaz 



renktedir. Hastalık yıl içerisinde çeşitli zamanlarda görülebilmekle beraber en yüksek düzeyde 

ilkbaharda, ikinci derecede ise sonbaharda ortaya çıkar.

Nosemaya yakalanmış kolonilerde; çerçevelerin, peteklerin, kovan kapağı ve uçuş tahtası 

üzerinde turuncu ve beyaz renkte arı pisliği görülür. Hastalığın yayılması besin yoluyla olur. 

Hasta arılar bakıcılık gücünü kaybederler, uçamazlar ve kovan etrafında sürünürler. 

Nosema hastalığının önlenmesi ve tedavisinde fumagillin uygulaması yapılır. İlaç ilkbahar 

ve sonbaharda şerbetle birlikte verilir. Özellikle sonbaharda şurupla birlikte verilen fumagillin iyi 

bir tedbirdir. Kolonilerin polen dışında polen yerine geçen kek karışımları ve kış aylarında salgı 

ballarıyla beslenmesi, hastalığa sebep olabilen uygulamalardır. Hastalık daha çok besleme hataları 

sonucu ortaya çıkar. Bu hastalıkla ilişkili olarak, arıların bal ve Polen dışında herhangi bir maddeye 

ihtiyaç duymadıkları unutulmamalıdır.

7.5. Paraziter Hastalıklar Varroa

Bu hastalık, Varroa jacobsoni adlı bir dış parazitin sebep olduğu, hem yetişkin arıda hem de 

yavruda zarar oluşturan, çok hızlı gelişmesi ile tüm dünya üzerine yayılan ve mücadele edilmediği 

takdirde kolonilerin sönmesine neden olan, tehlikeli paraziter bir hastalıktır.

Bu nedenle arıya her dönemde zarar verir. Erkek varroa, sarı-gri renkte yuvarlak görünümlü, 

dişi varroaya oranla daha yumuşak bir kitin ile kaplıdır. Erkek varroalar dişi ile çiftleşme sonrası 

öldüklerinden yetişkin arı üzerinde görülmezler. 

Varroanın kolonilerde üremesi ilkbahar kuluçka faaliyetiyle birlikte başlar. Sonbaharda bu 

faaliyetin sona ermesine kadar sürer. Kışı yalnızca ergin dişiler geçirir. Varroanın üreme ve 

gelişmesi kapalı yavru gözlerinde gerçekleşir. Ergin dişiler yavru gözlerinin kapanmasından hemen 

önce bu gözlere girerek iki gün sonra yumurta bırakmaya başlarlar. İlk 24 saatte yumurtalardan 6 

bacaklı larvalar çıkar ve tüm gelişim erkeklerde 6-7 günde, dişilerde ise 8-10 günde 

tamamlanmaktadır. Gelişimini tamamlayan varroalar kapalı yavru gözü içinde çiftleşirler. 

Çiftleşmeden hemen sonra erkek ölür. Dişiler beslenmeyi sürdürerek arıların gözden çıkması ile 

birlikte gözü terk ederler.

Mücadelesi

Kimyasal Mücadele

Varroanın dünyada ve ülkemizde ilk görüldüğü yıllarda mücadele için uygun olan veya 

olmayan birçok ilaç varroa mücadelesinde kullanılmıştır. .Günümüzde varroa mücadelesi için 

formik asit ve oksalik asitli ilaçlar kullanılmaktadır. 

Fiziksel Mücadele

Bilindiği gibi dişi varroalar, ilkbahar döneminde yumurta atmak için erkek arı gözlerini 

tercih ederler. Bu dönemde kolonilere üzerinde erkek arı gözü bulunan petekler verilerek dişi 



varroaların erkek arı gözlerinde toplanması sağlanır. Bu gözler kapandıktan sonra kovandan 

çıkartılarak imha edilir. 

7.6.   Petek Güvesi

Büyük petek güvesi (Galleria mellonella) ve küçük petek güvesi (Achroia gribella) olmak 

üzere iki türü vardır. Büyük petek güvesi daha zararlıdır. Petek güvesi, özellikle sahil şeridindeki 

arılıklarda daha sık görülür ve ciddi tahribatlar oluşturur. Güvenin larvası zayıf kolonilerin 

peteklerinde ve balı süzülmüş peteklerin saklanması sırasında, peteklerdeki balmumu ve polenle 

beslenerek petekleri tahrip eder. Güve sorunu ve tahribatı daha çok balı süzülmüş peteklerin 

saklanması sırasında görülür.

7.7. Karınca

Karıcalar genellikle bal arısı kolonilerinin ciddi zararlılarından değildir (Resim 30). Ancak 

bazı türler besin bulmak için kolonilere girebilir ve kovan içerisine yuva yapabilir. Karıncalar tipik 

olarak kovanın iç ve dış kaplaması arasında ve polen tuzaklarında bulunur. Koloniye bir kez 

yerleştiler mi çok zor kontrol edilirler. Karıncaların varlığı, koloninin zayıf veya problemli 

olduğunun bir göstergesidir. Karınca problemini en aza indirgemek için kolonileri güçlü tutmak ve 

kovan dip tahtasının yerden yüksekte tutulması esastır. Özellikle zayıf kovanların bal ve şuruplarına 

ortak olurlar. Bazen sürü şeklinde istila ederek arı kolonisinin kovanı terketmesine de neden 

olabilirler. Arıyı taciz eder ve çalışma verimini düşürür.

7.8. Yaban Arıları 

Yaban arıları, büyük sıklıkla arı kolonileri etrafında bulunurlar (Resim31). Kovana girip, 

koloni balını yağmalamadan önce arıları öldürmek isteyebilir.

Resim 31. Sarıca arı (Polistes gallicus) yuvası



Yaban arılarını kontrol etmenin tek çözüm yolu, toprakta yaptıkları yuvalarını bulup, yok 

etmektir. Bunun dışında, uçuş deliğinin daraltılarak kovan girişinde, kovanı korumakla görevli 

arıların yaban arılarına karşı koloniyi savunmasına yardımcı olunmalıdır

7.9. Eşek Arıları 

Resim 33 Eşek arısı

Ülkemizde Vespa orientalis ve Vespa crabro adlı türleri oldukça yaygındır. Yavru yetiştirme 

dönemlerinde bal arılarını arazide besin toplarken veya kovan uçuş tahtası üzerinden yakalayarak 

yuvalarına götürürler. Bazı yıllarda arılara ciddi zarar verirler. Eşek arıları ile kesin bir mücadele 

yöntemi olmamakla birlikte; yuvaların tahrip edilmesi, içine et, balık, ciğer konan tuzaklarla 

sayılarının azaltılması, kovan giriş deliğinin daraltılması, böcek öldürücü ilaç ve kıymadan 

yapılacak zehirli yem ile yuvalarındaki yavrularının öldürülmesi faydalı olabilecek bazı 

uygulamalardır. En iyi yol, eşek arısı sayısının çok arttığı dönemlerde kolonilerin bu bölgeden 

taşınmasıdır. (Resim 33 )

7.10. Arı Kuşu 

Resim 34. Arı kuşları

Güzel renkli kuşlardır. Genel olarak arıcılar için fazla problem yaratmaz. Çok hızlı uçarlar 

ve bu kuşlarla mücadele etmek oldukça zordur (Resim 34). Arı kuşu, kırlangıç ve saksağan gibi 

kuşlar arıları yakalayarak yerler. Bunlardan arı kuşu çok miktarda arı yiyerek arılar için çok zararlı 

olmaktadır.



Arı kuşu, yeşil, mavi, sarı kadife gibi parlak tüylü, görüntüsü çok güzel bir kuştur. 

Genellikle gagası uzunca ve siyah, ayakları kırmızı renklidir. Yazın sürüler halinde arılıklara kadar 

sokularak havada ya da kovanın önünde yakaladığı arıları yer. 

Bu kuşlarla en etkili mücadele yöntemi tüfekle avlamak ve ırmak kenarları, yarlar, yumuşak 

topraklar ve köprü duvarlarına yaptığı yuvalarını bularak imha etmektir. Özellikle arılığa yakın 

yerlerdeki ağaçların üzerine yaptığı yuvalar muhakkak imha edilmelidir.

Tecrübeli arıcılar öldürülen bir arıkuşunun arılığa asılması halinde diğer arıkuşlarının oraya 

uğramadığını söylemektedirler. Düdük çalmak gibi, korkuluk yapmak gibi arı kuşunu ürkütüp 

kaçıracak yöntemler de önerilmektedir.

8. ARICILIK ÜRÜNLERİ 

8.1. Bal,

8.2. Polen, 

8.3. Propolis,

8.4. Balmumu,

8.5. Arı sütü ve

8.6. Arı Zehri

8.1. BAL

Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektarın fiziksel ve kimyasal değişikliklere uğratıldıktan 

sonra kendi yaptıkları petek gözlerinde depoladıkları tatlı ve çok değerli bir besin maddesidir. Bal 

arıların en önemli gıda maddesidir. Bal olmadan arılar yaşamlarını sürdüremezler ve ölürler. Arılar 

kış aylarında aç kalmamak için petek gözlerini balla doldururlar. Arıcılar da arının kışlık ihtiyacını 

kovanda bırakırlar ve ihtiyaç fazlasını hasat ederler. 

Balın sınıflandırılması üretim ve pazarlama şekline ya da kaynağına göre yapılmaktadır. 

Üretim ve pazarlama şekline göre bal; süzme ve petekli, elde edildiği kaynağa göre ise çiçek ve 

salgı balı olarak sınıflandırılabilir. 



Balın Bileşimini Oluşturan Maddeler; Su, Karbonhidratlar, Mineral Maddeler, Proteinler, 

Asitler, Enzimler, Vitaminler den oluşur. Bal, kaynağına ve içerisindeki polenlerin miktar ve 

çeşidine bağlı olarak B, C, E ve K vitaminleri içerir. 

Bal, elde edildiği kaynağa bağlı olarak kendine has tat ve kokuya sahiptir. Bu itibarla ısıtma, 

işleme, depolama gibi işlemlerde balın kendine özgü tat ve kokusunu değiştirecek yanlış 

uygulamalardan kaçınmak gerekir. (Resim 35-36 )

Resim 35 El değmeden otomatik bal dolumu

Balın şekerlenip şekerlenmemesi üzerine; balın su, glikoz ve früktoz oranları, balın 

depolanma sıcaklığı, depolama sıcaklığının dalgalanması ve balda bulunan polen gibi katı 

partiküllerin miktarı etkili olmaktadır. Balın früktoz oranı düşerken glikoz oranının artması 

şekerlenmeyi destekler. Ancak, son yapılan çalışmalarda balın şekerlenme eğiliminin 

belirlenmesinde daha çok glikoz/su oranı üzerinde durulmaktadır. Buna göre, glikoz/su oranı 

1,7’den daha düşük balların şekerlenmediği, bu oranın 2,1’den daha yüksek olan balların ise kısa 

sürede şekerlendiği bildirilmektedir.



Resim 36 Tamamı sırlanmış ballı çerçeve

Özellikle tüketicilerin bilgilendirilmesi yönünden tekrar etmek gerekirse, balın 

şekerlenmesi tamamen doğal bir olaydır ve balın kalitesini etkilemez. Batı ülkelerinde kristalize 

olmuş hatta özel yöntemlerle kristalleştirilip krem haline getirilmiş ballar zevkle tüketilirken 

ülkemizde bu tür ballara şüphe ile bakılması büyük bir yanılgı olup doğal ve kaliteli bala 

yapılabilecek en büyük haksızlıktır. 

Balın kristalleşmesini önlemek için bazı yöntemler önerilse de çoğu ya yasal değildir ya da 

pratik uygulamadan uzaktır. Uygulanabilecek en basit yöntem balın önce oC'da 5 hafta bekletilmesi 

sonra da 14 oC’da saklanmasıdır. Tüketiciler, istediklerinde kristalize olan balı sıvı hale getirmek 

için bal kabını, sıcaklığı 38 oC geçmeyen ılık su içinde tutabilirler. 

Ayçiçeği, yonca, kavun, karahindiba, pamuk balları çok çabuk şekerlenirken akasya, hardal, 

orman gülü ve salgı balları geç şekerlenir. Adaçayı balı yıllarca şekerlenmeden kalabilir. 

Yüksek enerjili ve karbonhidratlı bir madde olan bal, tadı, aroması ve diğer üstün özellikleri 

nedeniyle insanlar tarafından daha çok bir besin ve enerji kaynağı olarak tüketilmektedir. Bal, aynı 

zamanda tedavi edici olarak da örneğin çam balı sindirim sistemi rahatsızlıklarında, okaliptüs balı 

ise solunum sistemi rahatsızlıklarında kullanılabilmektedir. 



8.2. POLEN

Resim 37 Polen le doldurulmuş petek gözleri

Polen, çiçekli bitkilerde çiçeklerin erkek organlarıdır. Polen protein, mineral maddeler, 

vitaminler ve iz elementler bakımından çok zengin bir besin maddesidir. İsçi arılar çiçekleri ziyaret 

ettiklerinde vücutlarına yapışan poleni arka ayaklarında kovana taşırlar. Arılar poleni yavruların ve 

genç işçi arıların beslenmesinde kullanırlar. Polen arıların büyüyüp gelişmelerini tamamlamaları, 

salgı bezlerinin gelişmesi için gerekli olan başlıca protein kaynağıdır. 

Arılar bir gidiş gelişlerinde kovana ancak iki polen peleti taşıyabilirler ve bu bir polen yükü 

olarak kabul edilir. Bir polen yükünün ağırlığı ve boyutu, elde edildiği bitkiye bağlı olarak genelde 

8-29 mg arasında değişir. Toplanan polen genellikle nektar ve arı tükürük salgısıyla ıslatılarak 

birbirine yapışmış bir şekilde taşınır.

Polen üretiminde çok değişik yapıda polen tuzak modelleri geliştirilmiştir. Genellikle çeşitli 

tuzak tiplerinin çalışma prensipleri aynı olup yapısı ızgara levha ve çekmece kısmından 

oluşmaktadır.

Taze polen herhangi bir işlem yapılmadan oda sıcaklığında depolanması sonucu birkaç gün 

içerisinde besin değerini kaybeder. Genelde polen depolanmadan önce de nem oranı %10 düzeyinde 

olacak şekilde kurutulmalıdır. Aynı nem oranında kurutulan polenler 50C de buzdolabında en az bir 

yıl süre ile -15 0 C de ise uzun yıllar besin değerinde önemli bir kayıp olmadan muhafaza 

edilebilmektedir. Polen güneş ışınları altında asla kurutulmamalıdır.

Polen günümüzde; 

• İlaç olarak, 

• Çocukların beslenmesinde,

• Kozmetik alanında,

• Polinasyon çalışmalarında,

• Hava kirliliğinin izlenmesinde,



• Besin maddesi olarak evcil hayvanların ve laboratuar böceklerinin beslenmesinde, özellikle 

polinasyonda kullanılan Bombus arılarının beslenmesinde kullanılmaktadır.

8.3. PROPOLİS

Propolis arıların bitki tomurcuk ve filizlerinden topladığı çok kuvvetli virüs öldürücü (anti-

viral), bakteri öldürücü (anti-bakteriyel), mantar öldürücü (anti-fungal) etkiye sahip yapışkan 

organik bir maddedir. Arılar kovan içerisindeki besinleri, yavruyu ve kendilerini çeşitli 

mikroplardan (virüsler, bakteriler, fungus) korumak için propolis toplarlar ve bununla kovanın 

içerisini dezenfekte ederler. 

Tarlacı işçi arılar propolisi, bitkilerin özellikle tomurcuk ve sürgünlerinden toplarlar. Arı, 

propolisi toplamayı kararlaştırdığı bitkinin tomurcuklu kısmına konar. Arka ayakları ve üst 

çenelerini kullanarak bir miktar zamksı sızıntıyı kopartır. Bu parça ağızda nemlendirilip 

yumuşatılarak ve bu sırada bazı enzimler eklenerek pelet haline getirilir. Pelet, ön ve orta bacakların 

yardımı ve bacak hareketleri ile arka bacaklardaki polen sepetçiğine paketlenir. Polen sepetçiği 

yeteri kadar propolis ile doldurulduğunda kovana taşınır. Propolis genç işçi arılar tarafından 25-30 

dakikada boşaltılır ve hemen gerekli yerde kullanılır. işçi arılar bir seferinde ortalama 10 mg 

propolisi kovana taşıyabilir.

Arılar propolisi kovanda yoğun olarak dip tahtasına, uçuş deliği arkasına ve örtü tahtaları 

arasına biriktirirler. Ancak dip tahtası ve uçuş deliği arkasına biriktirirler. Ancak dip tahtası ve uçuş 

deliği arkasına biriktirilen propolis, içerisine mum kırıntısı ve artık maddelerin karışması nedeniyle 

saf değildir. Örtü tahtalarına biriktirilen propolis daha temiz ve saftır. Arıcı, kolon i yönetimi 

içerisinde bal ve polen gibi diğer ürünlerin üretimini etkilemede n balmumu ile karışmamış, 

kirlenmemiş propolis üretebilir. Bu amaçla hazırlanmış plastik, naylon ya da metalden yapılmış, 

üzerinde arının geçemeyeceği (3 mm) genişlikte yarıklar bulunan ve örtü tahtası yerine konulan iç 

kapaklar kullanılır.

Kovanın üst kısmına monte edilen üretim kapakları, yarıkları yeterince propolis ile 

dolduğunda alınıp dip-frizde dondurulur. Sertleşerek kırılgan bir yapı kazanan propolis, kapağa 

uygulanan basit bükme hareketleri ile ayrılır.

Koloni başına propolis veriminin 50 ile 250 gr arasında olduğu bildirilmekte ancak bunun 

600 gr'a kadar çıkarılabileceği ileri sürülmektedir. Üretilen propolisin temizliğini kontrol etmek için 

basit bir test yapılabilir. Sert ve katı haldeki propolis iyice ezildikten sonra bir miktar ılık su ile 

birlikte cam bir kavanozda iyice çalkalanır, yabancı maddelerin dibe birikmesi sağlanır.

Günümüzde propolis dünya ticaretinde düzenli olarak alınıp satılan bir ürün haline gelmiştir. 

Propolisten üretilen kapsül, tablet, çiğnemek ya da içmek için hazırlanmış granül ilaçlar, boğaz 

pastilleri, diş macunları, çiklet gibi ürünleri Avrupa pazarlarında bulmak mümkündür. Propolis bu 

gün için tıp alanında çok yaygın olarak kullanılmaktadır.



8.4. BALMUMU

Balmumu; 12-18 günlük işçi arıların, karın halkalarındaki mum salgı bezleri tarafından 

salgılanan ve kovanda peteklerin yapılmasında kullanılan bir maddedir. Kahverengi, krem veya 

sarımtırak renklerde, sıcakta yumuşayan çok değerli bir arı ürünüdür. Endüstride, eczacılıkta, 

kozmetik ve ilaç sanayinde boya ve vernik üretiminde çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Saf balmumunun en yaygın kullanım alanı "temel petek" yapımıdır. Temel petek üretiminde 

"sıcak döküm" ve "pres rulo" sistemi olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır.

Sıcak döküm sisteminde 78°C de eritilmiş mum doğrudan petek yapım makinesinin 

silindirleri arasına akıtılır. Pres rulo sisteminde ise mum önce 80°C de eritilip kumaş topu gibi 

birkaç mm kalınlıkta rulo haline getirilir. Bu rulolar 32°C sıcaklıktaki ılık su içerisinden geçirilerek 

yumuşatıldıktan sonra petek yapım makinesinin silindirleri arasına verilir. Her iki sistemde de 

silindirden çıkan işçi arı gözü basılı altıgen petekler, otomatik ayarlı bıçaklarla istenen boyutlarda 

kesilir ve temel petek olarak çerçevelere takılır.

Pres rulo sisteminde 1 kg mum ile 42x22 cm boyutunda ortalama 13 adet petek 

dökülebilirken, sıcak döküm sisteminde 16 adet ince petek dökülebilmektedir. (Resim 36)

Resim 36 Temel petekler



8.5. ARISÜTÜ

Resim 37 Arı sütü

Resim 38 Arısütü hasadı

Arısütü, 6-12 günlük isçi arıların 

kafalarındaki çene altı (mandıbular) ve 

hipofarenks bezlerinden salgılanan, besin 

değeri ve biyolojik aktivitesi çok yüksek 

değerli bir üründür. Arı sütü kovan 

içerisindeki genç larvaların ve kraliçe arının 

beslenmesi için kullanılır. İsçi arılarla kraliçe 

arı arasında genetik olarak bir fark yoktur. 

Larvaların beslenmesine bağlı olarak bunlar 

ya işçi arı veya kraliçe arı olurlar.
Tüm larvalar ilk 3 gün arı sütü ile beslenirler. Üçüncü günden sonar eğer larvalar bal ve 

polen ile beslenirse işçi arı, arı sütü ile beslenirse kraliçe arı olurlar. Kovanda sadece kraliçe arılar, 

tüm hayatı döneminde arı sütü ile beslenir. 

Ana arı yetiştiriciliği yapılırken, üretimin belirli bir aşamada durdurularak larvaların 

beslenmeleri için salgılanan arı sütünün, larvalar imha edildikten sonra toplanması ile arı sütü 

üretimi yapılmaktadır. Arı sütü üretiminde temel prensip, çok güçlü koloniler oluşturmak ve bu 

kolonilerin ana arılarını alıp, suni gözlere çatlamamış yumurta veya bir günlük larva aşılayarak 

koloniye vermektir. Kolonideki arılar, anasız olduklarını algıladığı zaman, verilen yumurta veya 

larvalara ana arı oluşması için arı sütü vermektedir.

Suni gözlere yumurta veya larva aşılandıktan 36 saat sonra bu gözler koloniden alınarak 

larvalar iptal edilir ve gözlerdeki sütler özel tahta kaşıklarla yine özel kaplara toplanır.

Eğer uygulamanın amacı ana arı üretimi ise, suni gözler kapanıncaya kadar kolonide tutulur 

ve gözlerden genç anaların çıkması sağlanır.

Petek gözlerine bırakılan yumurtanın 21 gün sonra işçi arı olacakken, 16. günde ana arı 

olmasının tek nedeni, larvaya verilen arı sütüdür.



Doğal bir ana arı gözünden veya bir suni gözden bir günde yaklaşık 100-125 mg arı sütü 

hasat etmek mümkün olmaktadır. (Resim 37-38)

Arı sütü üretiminde yine temel ilkelerden birisi de, aşılamayı takip eden 30-48. saatlerde 

larvaları imha edip sütleri toplamaktır. Aksi halde büyüyen larva, gözdeki sütü geçen zamanla 

orantılı olarak tüketecektir. ileri yaşta ki larvalardan artan sütler çok azalmış olacağı gibi renkleri 

pembeleşmiştir ve sütler de istenen kalitede değildir.

Avrupa ve Amerika'da son 25-30 yıldan beri insan beslenmesi ve tedavisi için 

araştırmacıların dikkatini çeken arı sütü, içerdiği "hayati (vital) maddeler" nedeniyle insan ömrünü 

uzatan, sağlıklı ve dinç yaşam sağlayan bir özel gıda olarak kabul edilmiştir.

Arı sütü genelde koyu renkli cam kaplarda, 4°C de buzdolabında muhafaza edilir. 

Dayanıklılığını daha fazla artırabilmek için, 5 kat granüle olmuş balla karıştırılmaktadır. Ayrıca arı 

sütü kapları soğuk dolaplardan çıkarılarak taşınacaksa, özel buz kapları içinde nakledilmedi, soğuk 

zincir kopmamalıdır.

8.6. ARI ZEHRİ

Arı zehiri arılarda zehir torbasına bir kanal ile bağlanan asit ve alkali salgı bezlerinde 

üretilir ve zehir torbasında depolanır. Koloni herhangi bir şekilde rahatsız edildiğinde veya koloniye 

diğer canlılar saldırdığında isçi arılar alarm koku (feromonu) salgılarlar, bu koku işçi arılarda sokma 

eylemine neden olur. İsçi arılar soktukları zaman iğnelerini geri çekemezler ve iğne kasların da 

hareketiyle zehir torbasındaki zehiri sokulan kişiye enjekte eder. Arı soktuğu zaman zehir 

içerisindeki maddeler nedeniyle acı ve yanma ile birlikte sokulan yerde kızarıklık ve kaşıntı 

hissedilir. Arı soktuğu zaman tırnakla iğne kırılır ve vücuttan uzaklaştırılarak zehirin etkisi 

azaltılabilir. 

Arı zehiri; berrak, keskin, acımsı tada sahip, ekşimtırak kokulu ve asit reaksiyonu 

olan bir sıvıdır. Bir kolonide işçi arılar ve an arı savunma silahları olan iğnelere sahiptir. Erkek 

arıların ise iğneleri yoktur.

Bir sezonda 3 gün ara ile yapılan toplama sonunda bir kovandan ortalama 4 gr kuru arı 

zehiri elde edilmektedir.

Arı zehri tıbbi olarak insanların romatizma tedavisinde kullanılmaktadır. Amerika’da 

eczanelerde saf arı zehiri, tablet olarak satılmakta ve çok ilgi görmektedir. Romanya, Polonya ve 

Japonya’da arı ürünleriyle tıbbi tedavi (apiterapi) yapılmaktadır. 



I.GİRİŞ 

İpekböceğinin Anavatanı Çin’dir. Bazı tarihçiler Milattan 6000 yıl önce ipekböcekçiliğinin 
Hindistan’da yapıldığını belirtmektedirler. Yine bazı söylentilere göre Milattan 3000 yıl önce, Hint 
Krallarından birinin, zamanın İran Hükümdarına bir ipekli dokuma gönderdiğidir.

Bilinen  gerçek  ise  Milattan  2600  yıl  önce  Çin  İmparatorunun  eşi  Şilingşi’  nin  saray 
bahçesinde gezerken, dut ağaçları üzerinde ipekböceği kozalarına rastlamasıdır. Dolayısı ile ipek 
kozasına ilk insan eli bu zamanda değmiştir.

Çok  kıymetli  bir  dokuma  maddesi  olduğu  anlaşılan  ipek,  onun  hammaddesi  olan  ipek 
kozası, uzun yıllar Çin sınırlarından dışarıya çıkamamıştır.

İpekböcekçiliğinin,  Çin sınırlarından dışarı  çıkması  Miladın 419. yılına  tesadüf  eder.  Bu 
tarihte  Kotan  eyaletine  gelin  giden  bir  Çin  Prensesi,  ipekböcekçiliği  sanatını  da  saçları  arasına 
sakladığı ipekböceği ve dut tohumları sayesinde Kotan’a götürür.

Bugün ipek teknolojisi konusunda birinci sırayı  alan Japonya’ya  ipekböcekçiliğinin girişi 
Miladın 449.-459. yıllarına rastlar.

Miladın  551.-552.  yıllarında,  İstanbul’da  Bizans  İmparatorluğu  hüküm  sürmektedir. 
Zamanın hükümdarı Jüstinyen ipekböcekçiliğini İstanbul’a getirtmek için, Çin’e iki papaz gönderir. 
Din kisvesi  altında  Çin’de iki  yıl  kalan  papazlar  bastonlarının  altına  deldikleri  deliklere  dut  ve 
ipekböceği tohumlarını saklayarak İstanbul’a getirirler.

Yurdumuzda  1500  yıllık  geçmişi  olan  ipekböcekçiliği  tarihi,  kültürel,  ekonomik  ve 
geleneksel  özelliklere  sahip  tarımsal  bir  faaliyettir.  Yaklaşık  %  40’ı  kırsal  kesimde  bulunan 
nüfusumuzun gelişmiş sanayi bölgelerine olan hızlı göçün yavaşlatılmasında ipekböcekçiliği gibi 
istihdam yaratıcı tarımsal ürünler önemli rol oynamaktadır. Gerek ipekböceği yetiştiriciliği, gerekse 
filatür,  büküm,  boya  ve  ipek  halı  dokumacılığının  istihdama  olan  büyük  katkısı  ve  ipek  halı 
ihracatından  elde  edilen  yıllık  yaklaşık  100  milyon  dolar  döviz  girdisi  ile  ipekböcekçiliği 
ekonomimize de büyük katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizin büyük bölümü iklim koşulları bakımından ipekböceği yetiştiriciliğine uygundur. 
Tarım işletmelerinin çoğunun küçük aile işletmesi şeklinde olması,  kırsal kesimde verimlilik ve 
gelir  düzeyinin  düşük  olması  gibi  sosyal  ve  ekonomik  şartlar  ipekböcekçiliğine  uygun  ortam 
oluşturmaktadır.

Küçük aile işletmelerinde yaprak hasadı ve taşıma işçiliği dışındaki tüm işlerin yaşlı, sakat 
ve çocuk gibi emeğini diğer tarımsal faaliyetlerde değerlendirme imkanı zor olan aile fertlerince 
yapılabilmesi,  35 -  40 gün gibi  kısa sürede ve diğer tarımsal  faaliyetlerin  işgücü ihtiyacının  az 
olduğu bir zamanda yapılması,  ürünün peşin para ile satılması ipekböcekçiliğinin diğer ürünlere 
göre avantajlarıdır. 

1980 – 1990 yılları  arasında 2000 ton olan yaş  koza üretimimizin son yıllarda 150 tona 
kadar gerilemesi ile birlikte ham ipek ithalatımız artma eğilimine girmiştir.

İpekböceği  yetiştiriciliği  konusunda  en  son  teknikleri  anlatan  ve  kutu  başına  yaş  koza 
veriminin  arttırılması  için  pratik  bilgileri  içeren  bu  kitapçık  üreticilerimize  yardımcı  olması 
amacıyla hazırlanmıştır.   
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II. DUT YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ESASLARI

Evciltilmiş ipekböceğinin tek gıdası dut yaprağıdır. Tropik ve ılıman iklim kuşağı içinde 
kalan ülkelerde yayılmış olan dutun düşük ısı derecelerine karşı dayanıklı olması, kurak 
ve  değişik  toprak  şartlarına  uygunluğu  yurdumuzun  sahilleri  başta  olmak  üzere  her 
köşesinde yetişmesine, gelişmesine ve yayılmasına neden olmuştur.

II.1.Dut Bahçesi Tesisi  

Dutlukların  ipekböceği  bakım ve  besleme  evlerine  yakın  olarak  kurulması,  uygulamada 
yaprak  toplama  masraflarını  azaltması  ve  devamlı  taze  yaprak  temininde  kolaylık  sağlaması 
yönünden önemli bir noktadır. 
 
II.1.1.Dut Bahçesi Tesisinde Dikkat Edilecek Noktalar
II

1-Ana ve tozlu yollara yakın olmamalıdır.
2-Tütün,  meyve,  zeytin,  bağ  ve  benzeri   zirai  mücadelenin  uygulandığı alanlardan en az

100 m. uzakta bulunmalıdır.
3-Eğimi  15  dereceden  fazla  olan  arazilerde  kurulmamalıdır.  Eğimi  fazla  olan  yerlerde 

teraslama yapılmalıdır.
4-Fabrika, maden ocakları ve benzeri gaz, toz, duman çıkaran sanayi merkezlerinden uzakta 

kurulmalıdır.
5-Arazi taban suyunun çok yüksek olduğu yerlerde kurulmamalıdır.

Dut bahçesi kurulacak yerin toprağının derin, kolay işlenebilir, besin maddelerince zengin, 
yumuşak  ve geçirgen özellikte kumlu – tınlı, killi – tınlı olması uygun olur. Dut ağacı, sıcaklığı 
-15 OC’den aşağı düşmeyen  kırağı ve bilhassa ilkbahar geç donlarının çok az görüldüğü ve yaprak 
hasadından sonra çevre sıcaklığının üç ay 13OC’nin altına düşmediği, fazla nemi ve sisi bulunmayan 
iklimlerde sağlıklı ve verimlidir.

 
II.1.2.Bahçe Tipi ve Dikim Sıklığı

II.1.2.1.Bahçe Tipi

a) Kapama bahçe
b) Diğer zirai ürünlerle karışık bahçe
c) Tarla kenarına sınır ağacı olarak 

II.1.2.2. Dikim Sıklığı

Kurulacak  bahçede  fidanlar  arası  mesafe  (dikim  sıklığı)  bahçe  tipine,  fidanların  gövde 
yüksekliğine ve arazi işlemede kullanılacak alet ve makinelere göre değişir.

Kapama dut bahçesi tesisinde fidanlar  arası mesafe; orta gövdeli  dutlarda (50 - 100 cm) 
sıralar arası 2 - 2.5 m., sıra üzeri 1 - 1.5 m., yüksek gövdeli dutlarda (100 cm. ve yukarı) sıralar  
arası  2.5  -  3  m.,  sıra  üzeri  1.5  -  2  m.  olmalıdır.  Gerek  bahçenin  bakımında,  gerekse  yaprak 
hasadında  herhangi bir hastalık ve zararlılarla mücadelede işçiliği azaltmak ve işi kolaylaştırmak 
için bahçeyi orta gövdeli ağaçlardan oluşturmak uygun olur.

Bu gövde yüksekliklerine ve dikim sıklıklarına göre bir dekardaki fidan sayısı 150 – 500 
adet arası değişir.
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Bir dekar için gerekli olan fidan sayısı şu şekilde hesaplanır. Örneğin sıralar arası 2.5 m, sıra 
üzeri 1.5 m. olacak şekilde bir bahçe kuracak olursak;

Fidan Miktarı;      1000       :  266 adet olur. 
      2.5 x 1.5  

Eğer arazi işlemede traktör kullanılacak ise bu mesafeler daha geniş tutulabilir.

Diğer zirai ürünler ile karışık bahçe tesis edilecek ise fidanlar arasına  10 – 15 m. mesafe 
verilebilir.  Sınır  ağacı  olarak  yapılacak  dikimlerde  ise  genellikle  yüksek  gövdeli  ağaçlar 
kullanıldığından, ağaçlar arası mesafe 2-3 m. olmalıdır.

II.1.3.Dutluk Tesisinde Fidan Dikimi 

Fidan  dikimi  sonbaharda  yaprak  dökümünden  sonra  başlar  ve  ilkbaharda  gözlerin 
uyanmasına kadar yapılabilir. Bunun için önce fidanın dikileceği yerde 40-50 cm. genişliğinde ve 
derinliğinde çukur açılır. Sonra fidanın kökünde yaralı ve hastalıklı kısımlar kesilerek açılan çukura 
çiftlik  gübresi  karıştırılmış  toprakla dikim yapılır.  Dikimden sonra fidanın etrafı  çanak şeklinde 
açılarak can suyu verilir.

II.1.3.1.Şekil Budaması 

Fidan  dikildikten  sonra  vereceğimiz  gövde  yüksekliğine  göre  kesilerek  dikim budaması 
yapılır. Yazın fidan gövdesi üzerinde ve üst kısımda iyi gelişen filizlerden 3-4 adet filizin 
gelişmesi sağlanır.

İkinci yıl dinlenme devresinde 3-4 adet senelik dal, gövde yüksekliğinin % 50-70’i kadar 
uzunlukta  kesilerek  kollar  oluşturulur.  Bu  kollardan  çıkan  ve  üzerinden  bir  sene  geçen  dallar 
ipekböceği yetiştiriciliğinde kullanılır.

Şekillendirmesi yapılan dut ağaçlarında zamanla senelik dalların bulunduğu ve  kafa  ismi 
verilen bir kısım oluşur. İpekböceklerine verilecek yapraklar bu kafa üzerindeki senelik dallarda 
bulunur ve bunlara şimal denir.

II.1.3.2.Dutlukların Bakımı  

Genelde  dutların  sulama  ve  gübrelemeye  ihtiyaçlarının  olmadığı  düşünülerek  bu 
uygulamalardan mahrum bırakılmaları verim düşüklüğüne ve kısa zamanda bozulmalarına neden 
olur.  Gübreleme  toprağın  yapısına,  ağaçların  gelişim  ve  verim  durumlarına  göre  yapılmalıdır. 
Çiftlik  gübresi  ile  yapılacak  gübreleme ölçülü  bir  beslenme sağlar.  Ağaçların  kök,  gövde,  dal, 
tomurcuk  ve  yaprak  gelişimleri  çok  iyi,  yaprağın  miktar  ve  kalitesi  en  yüksek  seviyede  olur, 
dayanıklılığı artar, kış soğuk ve donlarından, hastalıklardan göreceği zarar en az seviyeye iner.

Gübrelemede dikkat edilecek noktalar şunlardır:

-Azotlu ve potaslı gübreler kullanılarak yapılacak gübreleme eksik bir gübreleme şekli olup, 
ağacın yaprak verimini ve kalitesini azaltır.

-Azotlu ve fosforlu gübreleme de yine eksik ve hatalı olacaktır. Gelişim ve verim randımanlı 
olmaz.

-Azotlu, fosforlu ve potaslı gübreleme tam ve dengeli bir gübreleme olup, toprak analizine, 
gelişim ve verime dayalı olarak uygun zamanda ve miktarda verildiği taktirde daha verimli olur.
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Çok yıllık  bitki  olan dutlarda gelişim ve verimliliğin  devamını  sağlamak için gübreleme 
kadar  önemli  olan diğer  bakım işi  sulamadır.  Sulamanın  yaprak  verim ve kalitesine  olan etkisi 
büyük olup,  sulanan yerlerdeki  yaprak  verimi,   sulanmayan  yere  oranla yaklaşık  % 40-50 fark 
etmektedir. 

Dutlukların verilen gübre ve sudan sağlıklı olarak faydalanabilmeleri için toprağın işlenerek 
havalandırılmasına ve yaprak verimini azaltan yabani otlarla mücadeleye dikkat edilmelidir.

II.2.Önemli Dut Hastalık ve Zararlıları:

Dutlara  zarar  veren  hastalıklar,  ekonomik  anlamda  büyük  zararlara  ulaşmadığı  sürece 
önemsenmemektedir. Dutların kök, gövde, dal ve yapraklarında hasar yapan çok çeşitli hastalık ve 
zararlıları vardır. Bunlar: kök çürüklükleri, dal ve yaprak pas hastalıkları, bakteriyel hastalıklar, dal 
ve tomurcuklara zarar veren bitler; yapraklara zarar veren pire ve kurtlar ile mevsimlere bağlı olarak 
görülen  meteorolojik  zararlar  (rüzgar,sel,kuraklık,toz,kar,dolu,don,zehirli  gaz  vb.)  şeklinde 
sayılabilir.

Diaspis (kabuklu bit) kök ur nematodu gibi dut ağaçlarında en fazla zarar yapan Amerikan 
beyaz  kelebeğinin  zararlarından  korunmak  için  yetiştiricilerimizin  dikkatli  takibi  ile  bahçesinde 
göreceği zararlıyı bulunduğu ağdan torbası içinde fiziksel yöntemle yok etmesi şarttır. 

III.İPEKBÖCEKÇİLİĞİ  

III.1.Temizlik ve Dezenfeksiyon

III.1.1.Besleme Öncesi Dezenfeksiyon

İpekböceği  tohumu  almadan  önce  inficar  yapılacak  yerin,  bakım  besleme  yapılacak 
böcekhanenin  ve  kullanılacak  malzemelerin  temizlenip,  dezenfekte  edilmesi  gerekmektedir. 
Temizlik işine böcekhanedeki tamirat işleri ile başlanmalı; kapı, pencere, duvarlarda veya zeminde 
yarık, kırık ve çatlak yerler varsa buralar onarılmalıdır. Daha sonra kireç ile badana yapılmalı ve 
odaların tahta kısımları (taban,tavan,kapı,pencere gibi) sabunlu veya sodalı su ile yıkanıp, temiz su 
ile  silinmelidir.  Kerevetler,  yaprak  hazırlanmasında  kullanılan  sele,  sepet  ve  bıçaklar,  alt 
değiştirmede kullanılan malzemeler sabunlu veya sodalı su ile yıkanıp, temiz su ile durulanmalı ve 
güneşte kurutulmalıdır.

Dezenfektan (mikrop öldürücü) olarak en iyi  sonucu veren kimyasal  madde  formaldehit 
(formalin)’ tir. Bu madde besleme başlamadan önce yani ortamda böcek yokken kullanılmalıdır. 
Piyasada % 37’lik olarak satılır. İpekböceği besleme odası ve malzemelerin ilaçlanmasında 1 teneke 
suya 1,5 litre formaldehit ilavesiyle hazırlanan solüsyon temiz bir pülverizatör ile besleme odası ve 
malzemelerin  üzerine  püskürtülür.  Dezenfekte  ederken  kerevet  ve  diğer  böcek  bakım 
malzemelerinin bu anda böcek besleme odasında bulunmasında yarar vardır. Burada dikkat edilecek 
unsurlardan en önemlisi dezenfektede kullanılan pülverizatörün, daha önce tarımsal bir ilaçlamada 
kullanılmamış  olması  gerekmektedir.  Bir  diğer  unsur,  dezenfekte  anında  oda  ısısının  25  OC 
civarında  olmasıdır.  Dezenfekte  edilen  yer  24 saat  kapalı  tutulmalı,  daha sonra kapı  ve camlar 
açılarak havalandırılmalıdır.

Dezenfeksiyon,  inficardan  bir  hafta  önce  başlayarak  iki  gün  öncesine  kadar  yapılabilir. 
İlaçlamayı  yapan  kişi  ilaçtan  etkilenmemek  için  çalışırken  gaz  maskesi  takmalı  veya  ağzını  ve 
burnunu ıslak bir bezle örtmelidir.  İlaçlamaya besleme odasının en uzak köşesinden başlanmalı, 
kapıya doğru bitirilmelidir. 

6



III.1.2.Besleme Sırasında Dezenfeksiyon

Besleme öncesi yapılan dezenfeksiyon ile ortamda mevcut olan tüm mikroplar öldürülür. 
Fakat böceklerin beslenmesi sırasında mikroplar; dut yaprağı, çalışan insanlar, hastalıklı larvalar ve 
hava  vasıtası  ile  tekrar  besleme  ortamında  hastalıklara  neden  olabilirler.  Bu  nedenle, 
ipekböceklerini besleme sırasında mikroplardan korumak için temizliğe besleme boyunca dikkat 
etmeliyiz.

Hastalıklardan  korunmak  amacıyla  ipekböceği  vücudu  ve  besleme  yatağı  sürekli  temiz 
tutulup ilaçlanmalıdır.  Bu amaçla kullanılabilecek tek madde  sönmüş kireç tozu’ dur.  Sönmüş 
kireç tozunu hazırlamak için önce kireç taşları beton bir zemine konur ve üzerine  su serpilerek toz 
haline gelmeleri  sağlanır. Sonra ince elekten geçirilerek kullanmaya hazır hale getirilir.  Sönmüş 
kireç tozu taze olması açısından böcek mevsiminde hazırlanmalıdır. 

Taze olarak  hazırlanmış  kireç tozu böceklerin  uyku devresinde ve besleme sırasında bir 
süzgeçle veya elle böcek vücudunu ve besleme yatağını ince bir tabaka kaplayacak şekilde serpilir. 
Uygulama  larva  dönemi  boyunca  askıya  çıkana  kadar  yapılabilir.  Kireç  tozu  uygulaması  , 
ipekböceklerini hastalıktan korumak amacıyla veya hastalık esnasında sabahleyin yaprak vermeden 
önce yapılmalıdır.  Yarım saat sonra taze yaprak verilmelidir.  Bu amaçla hazırlanacak kireç tozu 
miktarı kutu başına ortalama 20 kg’ dır.

III.1.3.Hastalıktan Korunmanın Diğer Yolları   

III 1-Beslemeye başlamadan önce ve küne temizliğinden sonra eller sabunla yıkanmalıdır.
2-Besleme  oda  ve  evlerinin  girişine  sönmüş  kireç  dökülerek,  mikropların  ayakkabıyla 

taşınması engellenmelidir.
IV 3-Yaprak taşıma ve küne atma kaplarının ayrı olması gerekmektedir.

4-Hasta böcekler  bir maşa yardımıyla  toplanmalı  ve içinde kireç suyu bulunan bir kabın 
içine atılmalı veya çukura gömülmelidir.

5-Yavaş gelişen ve uykusu geciken böcekler  toplanıp ayrı  bir  yerde  beslenerek,  hastalık 
kontrolü yapılmalıdır.   

III.2.İpekböceğinin Hayat Devreleri

İpekböceği bir generasyonunu tamamlamak için;

- Yumurta ( Tohum )
- Larva
- Pupa ( Krizalit )
- Kelebek    olmak üzere dört gelişme ve büyüme safhası geçirir.
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III.3.İpekböceği  Yumurtası  (Tohumu)  Satın  Alınırken  ve  Nakliyesinde  Dikkat  Edilmesi 
Gereken Hususlar

Yurdumuzda ipekböceği tohumlarının ilkbahar beslemesi için satışa çıkarılması, sıcak bölge 
olarak tabir edilen Akdeniz bölgesi için genellikle 20 Mart-1 Nisan tarihleri, diğer bölgeler için ise 
20-30 Nisan tarihlerine denk gelmektedir.

Tohumlar içinde 20.000 canlı  yumurta bulunan ve ağırlığı  yaklaşık 11-13 gram olan bez 
kutular  içinde  satışa  sunulurlar.  Üreticilerimizin  tohum  alırken  dikkat  etmesi  gereken  hususlar 
şunlardır;

1- Tohum kutularının üzerinde veya yan tarafında kışlak (soğuk muhafaza odası) çıkış tarihi 
bulunmalıdır.

2- Tohumların üzerindeki etiketlerde tohumların çeşidi ( Çin x Japon veya Japon x Çin ) 
bulunmalıdır. Özellikle birden fazla tohum alan üreticilerimizin, aldığı tohumların aynı çeşitten 
ve aynı kışlak çıkışlı olmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

3- Kutuların  üzerindeki  mevcut  etiketlerin  arkasında İpekböcekçiliği  Araştırma Enstitüsü 
tarafından kontrol edilmiştir damgasının bulunması gerekmektedir.

Satın  alınan  tohumlar  kuluçka  dönemine  hazır  olup  bunların  nakliyesinde  ve 
muhafazasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır ;

1-Tohumlar direk güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
2 2-Kutuların konduğu çanta veya mukavva kutular havalandırılabilir nitelikte olmalıdır.

3-Nakliye  sırasında  nispeten  sıcak  olan  motor  ve  benzeri  yerlerin  yakınına  konmamalı, 
egzoz  gazına maruz kalmamalıdır.

4-Tohumların  bulunduğu  ortamda  kimyasal  madde  ve  zirai  mücadele  ilaçları 
bulunmamalıdır.

5-Sigara dumanı ve tütünden uzak tutmakta yarar vardır.

III.4.İpekböceği Tohumlarının İnficarı (Kuluçka)

İpekböceği  tohumlarının  kuluçka  süresi  ortam şartlarına  bağlı  olarak  9-14  gün  arasında 
değişir.  Kuluçka süresince  yapılacak  hatalar  böcek çıkış  oranının  azalmasına,  çıkışın  aynı  anda 
olmamasına, böceklerin zayıf ve hastalıklara karşı dirençsiz olmasına, dolayısı ile koza veriminin az 
olmasına neden olur. Çıkışın 5-6 gün sürmesi böceklerde gelişme farklılıklarına ( kırık böcek ) yol  
açar ve besleme sırasında önemli sorunlara neden olur.

Tohumların satın alınma tarihi tespit edilirken,  kuluçka süresi de hesaplanarak böcek çıkış 
başlangıcından  itibaren  dutların  yaprak  ihtiyacını  karşılayacak  kadar  yapraklanmış  olması 
gerekmektedir.    

İnficara  başlamadan  önce  daha  önce  bahsedilen  temizlik  ve  dezenfeksiyon  işlemlerinin 
yapılması gerekmektedir.

En iyi inficar, toplu olarak inficar evlerinde, uzman kişilerce yapılan inficardır. Bu sayede 
ortam  şartları  optimum  hale  getirilerek  inficar’  dan  en  iyi  sonuç  elde  edilir.  İnficar  evleri 
dışında,Ülkemizde köy şartlarında en iyi inficar şöyle temin edilir;
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İpekböceği tohumlarının inficarında oda ısısının 25-26  OC, rutubetin ise % 80-90 olması 
gerekmektedir. İnficara konan tohumların bulunduğu oda sıcaklığını ölçmek için bir termometre, 
rutubeti ölçmek için ise mümkünse higrometre bulundurmakta yarar vardır.

İnficar odaları ısıyı yavaş veren aynı seviyede kalmasını temin eden sobalarla ısıtılmalıdır. 
Bu borulu bir gaz sobası veya termostatlı elektrik sobası olabilir. Tohumlar ısı kaynağından en az 1 
m  uzakta  olmalıdır.  Gerekli  rutubeti  ise  sobanın  üzerine  konacak  yayvan  bir  kaptaki  suyu 
kaynatarak, yerleri ıslatarak, ortama ıslak çarşaflar asarak  veya perdeleri ıslatarak sağlayabiliriz.
 

Tohumlar  inficara  başlarken  varsa  inficar  çerçevelerine  yoksa  üst  bezi  yırtılarak  kendi 
kutularına homojen bir şekilde yayılarak üzerlerine temiz bir kanaviçe örtülür.

İpekböceği tohumlarının inficarında aydınlatmanın önemli bir yeri olup embriyo gelişimi ve 
çıkışın  yeknesaklığı  üzerine  etkilidir.  Aydınlatma  işlemine  tohumların  inficara  konduğu  6.-7. 
günden itibaren başlanmalıdır. Tohumlar günün 18 saatini aydınlıkta, geri kalan 6 saatini karanlıkta 
geçirmelidir.  Aydınlık, tohumlara ısı vermeyecek özellikte elektrikli bir lamba ile sağlanabilir.  8 
m2’lik bir alan için 100 mumluk bir ampul yeterlidir.

Tohumlarda bir ağarma görüldüğü andan itibaren üzerlerine bir tül konulmalı, kapak kağıdı 
olarak tabir edilen çok ince, havayı geçiren, temiz bir kağıt ile üzerleri sıkıca kapatılmalıdır. Isı 25-
26 OC, rutubet % 80-90 olarak devam ettirilmelidir.

İlk kılavuz görüldükten sonra 2 gün içinde tüm böceklerin çıkmış oldukları  görülecektir. 
Kırıklı  böceğe  sebep  olmamak  için  2.  gün,  tüm  böcekler  inficar  edince  beslemeye  başlamak 
gerekmektedir. 

III.5.İpekböceklerinin Beslemesi Ve Bakımı

III.5.1.Bakım Beslemede Genel Esaslar

İpekböcekleri  çevre  şartlarına  karşı  nazik  ve  hassas  vücut  yapısına  sahiptir.  Bu  yüzden 
besleme  sırasında  sıcaklık,  nem,  hava,  ışık,  yaprak  kalitesi  ve  miktarı,  yemleme,  seyreltme  ve 
temizlik gibi , çeşitli konular ipekböceğinin isteği doğrultusunda sağlanmalıdır.

Sıcaklık; İpekböcekleri soğukkanlı hayvanlardır ve sıcaklığın çeşitli fizyolojik faaliyetlerine 
doğrudan etkisi vardır. Sıcaklık yükseldiğinde ipekböceklerinin çeşitli fonksiyonları hızlanır, böcek 
periyodu kısalır,  düşük sıcaklıkta ise gelişme yavaşlar ve böcek periyodu uzar. İpekböceklerinin 
normal gelişmesi için, sıcaklık 20OC’ nin  altında ise hayati fonksiyonlarındaki yavaşlama nedeniyle 
gelişimi  özellikle  ilk  yaşlarda  gecikir.  Bu  ise  böceklerin  zayıf  ve  hastalıklara  elverişli  hale 
gelmelerine neden olur.

İpekböceklerinin gelişiminde sıcaklıktaki aşırı dalgalanmalar zararlı olup, bu dalgalanmaları 
engellemek gerekir. Genç ipekböcekleri için optimum sıcaklıklar 25-26OC, yetişkin ipekböcekleri 
için 23-24OC’dir. Sıcaklığın kontrol altında tutulabilmesi için besleme yerinde mutlaka termometre 
bulundurulmalıdır.   

Soğuk  olan  bölgelerde  sıcaklık  soba  ve  elektrikli  ısıtıcılar  aracılığı  ile  sağlanmalıdır. 
Isıtmada  zehirli  gaz  çıkaran  ısıtıcılardan  kaçınılmalıdır.  Hava  sıcaklığının  yüksek  olduğu 
durumlarda ise cereyan yapmayacak şekilde kapı ve pencere açılarak sıcaklık düşürülmelidir.
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Nem ;  Nem ve sıcaklığın birlikte etkileri  ipekböceği gelişimini,  koza verim ve kalitesini 
büyük  ölçüde  etkiler.  Nemin  rolü  doğrudan  ve  dolaylıdır.  Doğrudan  etkisi  böceğin  yaşam 
fonksiyonları üzerinedir. Dolaylı etkisi ise besleme yatağındaki yapraklara olan etkisidir. Çok kuru 
koşullarda  yapraklar  hemen  solar  ve  beslemeye  uygun  olmaktan  çıkar.  Aşırı  nem ise  özellikle 
yetişkin ipekböceklerinde besleme yatağında rutubet oluşturarak, hastalık ve zararlılar için uygun 
bir  zemin  yaratır.  Bu  nedenle  farklı  yaşlarda,  farklı  oranda  nem sağlanmalıdır.  İlk  üç  yaştaki 
ipekböcekleri için % 80-85 , son iki yaşta ise % 70-75 nem oranı yeterlidir.

Besleme odasında gerekli nemi sağlamak için değişik yöntemler uygulanabilir. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz;

- Tabanı beton evlerde besleme odasının tabanı günde 3-5 kez ıslatılır.
- Soba üzerine yayvan kaplarla su konulmalıdır.
-  Örtü,  perde,  çarşaf  ve  benzeri  bezler  ıslatılarak  kerevet  kenarlarına  asılır,  kurudukça 

ıslatılır.
- Yayvan kaplarda kum bulundurularak devamlı ıslatılır.

Havalandırma ; İpekböceğinin solunumundan dolayı ortaya çıkan karbondioksit gazı, oda 
sıcaklığının  yükselmesi  için yakılan  kömürden çıkan karbonmonoksit,  amonyak  ve sülfürdioksit 
gazları besleme odasına ve besleme yatağına yayılırlar. Bu zehirli gazların tolerans sınırını aşarak 
böceklere zarar vermelerini önlemek amacıyla besleme odası düzenli olarak ve uygun bir şekilde 
havalandırılmalıdır. Küçük yaştaki ipekböcekleri bu tür gazlardan, tütün, zirai ilaç, kimyevi madde 
gibi  diğer  maddelerden  daha  fazla  etkilendiği  için,  bu  yaşlarda  havalandırma  daha  fazla  önem 
kazanmaktadır.

Işık;  İpekböcekleri çok karanlığı ve fazla ışığı sevmezler, genelde loş ışığı tercih ederler. 
Böceklerin aynı yerde yığılmalarını engellemek için yataklarda muntazam ve uygun bir aydınlatma 
yapmak gerekir. Direkt güneş ışığından kaçınılmalı, bu amaçla besleme odasının camları perde veya 
kağıtla kapatılmalıdır

Yaprak  Kalitesi;  İpekböceği  beslemesinde  yeterli  yaprak  kadar,  yaprağın  kalitesi  de 
önemlidir. Solgun, tozlu, çamurlu, kurumuş, yanık, sert, kızışmış, ıslak ve uç yapraklar böcekler 
için uygun değildir.

Yapraklar  genellikle  günün serin  saatlerinde,  özellikle  sabah çiğ  kalktıktan  sonra  hasat 
edilmeli ve kısa zamanda besleme yerine nakledilmelidir. Yapraklar besleme evinin en loş, serin 
bölümünde,  üzerleri  ıslatılmış  temiz  bezlerle  örtülü  olarak  solmadan,  kurumadan  ve  sıkışıp 
kızışmadan saklanmalıdır.

Yaprak  Miktarı;  Böcek  beslemede  kullanılan  yaprak  miktarı,  böceğin  iştahına  cevap 
verecek şekilde olmalıdır. Fazla yaprak verilmesi besleme yatağında fazla küne oluşturur ve buna 
bağlı olarak fazla nemli ve soğuk bir yatak oluşturur. Çok az yaprak verilmesi ise böceklerin yeterli 
miktarda beslenmelerini önleyerek gelişememelerine, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılıklarını 
azaltır.

Günlük yemleme sayısı ve verilecek yaprak miktarı ortam sıcaklığına, nemine,  büyüme ve 
gelişmenin farklı dönemlerine göre değişiklik gösterir. İpekböcekleri toplam yaprak tüketiminin % 
2’sini ilk üç yaşta, % 10’nu 4. yaşta , % 88’ini 5. yaşta tüketirler.  Bir kutu ipekböceği tohumu 
besleyebilmek için 500 kg dut yaprağına ihtiyaç vardır. Buda yaklaşık olarak en az 5 yaşında 50-55 
ağaçtan karşılanabilir.
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Küne Atma (Yatak Temizleme);  Besleme yatağında daha önce verilen dut yapraklarının, 
dışkıların, derilerin ve ölü ipekböceklerinin  ortadan kaldırılma işlemine  küne atma denir. Fazla 
küne oluşması hastalıklara etmen olacağı için sakıncalıdır. Genellikle ilk üç yaş her uykudan sonra 
4. ve 5. yaşlarda iki günde bir küne atılmalıdır. Bu işlem için böceğin boyutlarına uygun plastik 
ağların  kullanılması  en  idealidir.  Ağlar  yatağın  üzerine  yayılır  ve  böceklerin  üste  çıkmalarını 
sağlamak için  bir–iki  besleme yapılır.  Böcekler  taze  yaprağın  kokusuna ağların üzerine  çıkınca 
kaldırılarak, başka bir kerevete veya tablaya alınarak küne atılır.

Seyreltme;  İpekböcekleri ağırlık ve hacimce geliştikçe besleme yatağındaki böcek sıklığı 
artar ve besleme ortamı kalabalıklaşır. Bu nedenle besleme yatağındaki böcek miktarını azaltmak ve 
ideal  besleme  yatağı  şartlarını  sağlamak  gerekir.  Besleme  sahası,  böceklerin  beslemeye 
alınmasından askıya çıkış zamanına kadar 80-100 misli artış gösterir. 

Uyku  Zamanı; İpekböceği  beslemesinde  dikkat  edeceğimiz  konulardan  biride  uyku 
zamanıdır. İlk olarak uyku zamanını doğru olarak tespit etmek gerekir. Uykunun en belirgin özelliği 
uykuda olan ipekböceğinin  başını  yukarı  dikip,  hareketsiz  olmasıdır.  İlk  yaşlarda  uykuya  giden 
ipekböceklerinin  renkleri  değişir,  baş  kısım  irileşir,  ve  şeffaflaşır.  Dikkatli  bakıldığında  ağzın 
küçüldüğü ve alın kısmında eski derinin yükseleceği yerde üçgen şeklinde farklı bir renk oluştuğu 
görülür. Daha büyük yaşlarda uyku zamanını tespit etmek daha kolaydır.

 Uyku zamanında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır;

- Oda nemlendirilmez
- Böceğe yaprak verilmez

 - Küne parçalanarak, sönmüş kireç tozu uygulanır.
- Böceklerin hepsi uyanmadan yaprak verilmez.

Kireç  Uygulaması;  İpekböceklerinin   besleme döneminde,  kireç  tozu  künedeki  rutubeti 
aldığı gibi hastalıklara karşı koruyu önlem olarak uygulanır.

 İpekböceklerine her uyku döneminde ve 5. yaşında en az 6 günü  taze olarak söndürülmüş 
ve toz haline getirilmiş kirecin, ince elek vb. malzemelerle böcekler üzerine serpiştirilmesi şeklinde 
kireç uygulaması gerçekleştirilir.

 Pratikte uyku dönemindeki uygulamada, uykuya giden kılavuz böcekler görüldüğünde yem 
azaltılarak verilmeli, bir – iki adet uyanan böcek görüldüğünde yaprak verme kesilmeli, böceklerin 
yarısından fazlası (% 60-70) uyandığı zaman kireç uygulaması gerçekleştirilerek böceklerin tamamı 
uyandıktan sonra yeni  yaşın yemlemesine geçilmelidir.  Böceklerin tamamı uyanmadan yemleme 
yapılırsa, aynı besleme yatağı  üzerinde çeşitli yaşlarda (kırık ) böcek olur. Tek düze bir besleme 
olmayacağı için askıya çıkma süresi uzar.  

Son yaşta yapılan kireç uygulaması besleme odasındaki ve iklim şartlarına bağlı olarak en 
az 6 defa yapılması gerekmektedir. Sabahları ilk yemi vermeden önce böcekler üzerine uygulama 
gerçekleştirilip yarım – bir  saat bekledikten sonra yemleme yapılmalıdır. Bu uygulama en az 6 gün 
boyunca gerçekleştirilmeli,  eğer rutubet fazla veya hastalıklı  böcekler görülüyorsa askıya çıkana 
kadar uygulamaya devam edilmelidir. Dikkat edilecek nokta, kireç uygulamasını yapmadan önce 
böceklerin yemi tamamen yemiş olması gerekmektedir. 
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Bir kutu ipekböceği beslemesinde gerekli randımanı alabilmek için gereken hususlar
tablodaki gibidir :

 

Yaş Yer ( m2 )  Isı ( OC  ) Nem ( % )
Yem

 Boyutu
( cm2 )

Küne 
Temizleme

Kireçleme 

1 1,5 24-26 80-85 1 1 Defa 1 Defa

2 3 24-26 80-85 3 1 Defa 1 Defa

3 6 24-26 75-80 5 1 Defa 1 Defa

4 15 23-24 70-75 Yaprak 2 Defa 1 Defa

5 25-30 23-24 70-75 Dal 5 Defa 8-10 Defa
 

III.5.2.Bakım ve Besleme

Yumurtadan yeni  çıkan ipekböcekleri  hemen dut yaprağı  yemeye  başlarlar.  Bu döneme 
ipekböcekçiliğinde larva devresi denir. Dört uyku ve beş yaş devresi geçirdikten sonra mahsulleri 
olan kozayı örerler. Bu süre yaklaşık 25-30 gün arasında değişir.

İnficar etmiş ipekböceklerinin ilk üç yaşına genç ipekböceği devresi, dördüncü ve beşinci 
yaş  devrelerine  ise  yetişkin ipekböceği devresi denir.  Bu devrelere  göre ipekböceği  bakım ve 
beslemesi farklılıklar gösterir.

 Genç  ipekböceği  devresinde  yapılan  ilk  işlem  inficar  etmiş  böceklerinin  besleme  yerine 
nakledilmesidir. Bu amaçla inficar çerçevesinde yer alan kapak kağıdı ve tül üzerine bir miktar 
ince kıyılmış yaprak koymak yeterlidir.  Böcekler yaprağın üzerine çıktıkları zaman besleme 
yatağına yayılmalı ve  yemlemelerini yapmak gerekir.

Genç ipekböceklerini  mümkünse  parafinli  (mumlu)  kağıt  altında  beslemeliyiz.  Böylece 
hem yapraktan tasarruf edilmiş olur, hem de gerekli rutubet sağlanmış (% 80-85) ve korunmuş olur. 
Parafinli  kağıt  altında  besleme  yaparken  havalandırmaya  dikkat  etmek  gerekir.  Yem vermeden 
yarım saat önce kağıt  kaldırılmalı,  besleme yatağı  havalandırılmalı  ve yemlemeden sonra tekrar 
örtülmelidir. Uyku dönemlerinde ve dördüncü yaşa girdiklerinde parafinli kağıt tamamen kaldırılır. 
Parafinli  kağıdın  kullanılmadığı  beslemelerde  ortam rutubeti  düşük ise  ıslak çarşaf  asarak veya 
yerleri ıslatarak rutubeti yükseltebiliriz.

 Genç ipekböceği  devresinde  böceklere  yaprak,  yaşına  göre  kıyılarak  (  1,5-6  cm2),  eşit 
öğünler halinde günde 3-4 kez verilmelidir. Sıcaklık  ortalama 24-26 OC,   nem % 80-85  olmalıdır. 

Yetişkin ipekböcekleri  genç ipekböceklerinin aksine yüksek nem ve sıcaklığa karşı  çok 
hassastırlar.  Bu  devrede  en  uygun  sıcaklık   23-24  OC  ,  nem  ise  %  70-75’tir.  Yetişkin 
ipekböceklerinin  beslenmesi  hava  sıcaklığının  yüksek  olduğu  dönemlere  denk  geldiği  için  bu 
dönemde  oda  sıcaklığını  havalandırarak  vb.  yöntemlerle  düşürebiliriz.  Ortam rutubeti  fazla  ise 
küneyi  karıştırarak ve besleme odasının muhtelif  yerlerine sönmemiş kireç taşı koyarak rutubeti 
düşürmeliyiz.
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 Yetişkin ipekböcekleri  için yaprağın kıyılmasına gerek yoktur.  Dördüncü yaşta  yaprak 
veya filiz, 5. yaşta ise şimal ile besleme yapılabilir. Günde eşit aralarla 4-5 öğün yaprak tüketirler.

İpekböcekleri  tabla,  kerevet  ve yer  beslemesi  olmak üzere üç yöntemle  beslenir.  İdeali 
kerevetlerde yapılan beslemedir. Bu yöntemde kerevetler, mümkün olduğu kadar çok ipekböceği 
bakılabilecek şekilde 3-4 katlı olarak düzenlenir. Ebatları besleme odasına göre 1-1,5 m genişlikte, 
2-3 m uzunlukta olabilir. Kat aralarındaki mesafe en az 40 cm olmalıdır. Yemleme ve diğer işlemler 
için kerevetler etrafında yeterli mesafe bırakılmalıdır.

Kerevet usulü beslemede kerevetler yerden ayaklı sehpa şeklinde olabileceği gibi tavandan 
asılı portatif hamak şeklinde de olabilir.  

III.5.3.ASKI VE KOZA HASADI

İpekböcekleri 25-30 günlük bir besleme döneminden sonra yem yemeyi bırakırlar ve koza 
örmeye hazır hale gelirler. Olgun böcek devresi olarak isimlendirdiğimiz bu dönemde böceklerin 
vücutları kehribar sarısı renginde sararmış ve başları bir şey arar gibi hareketlidir. Böceğin kozasını 
fazla zayiat vermeden, düzgün bir şekilde örebilmesi için uygun askı malzemesine ihtiyaç vardır. 
Ülkemizde ekonomik olması ve kolayca bulunması nedeniyle en çok kullanılan askılar bitki kökenli 
( katır tırnağı, meşe, pırnar, püren vb.) askılardır. Fakat bitkisel askıların bazı sakıncaları vardır. Bu 
bitkilerin çoğu koza örmeye elverişli olmayan oranda nem içerirler. Yaşken askı olarak kullanıldığı 
taktirde kozanın kalitesini  olumsuz etkiler.  Bu nedenle askı döneminden önce toplanan bitkiler, 
kurutulduktan  sonra  askı  olarak  kullanılmalıdır.  Bitkisel  kökenli  askılardan en  sağlıklısı  çavdar 
saplarından yapılan askılardır.

Diğer  bir  askı  çeşidi  de  plastik  ondülin  askıdır.  Plastik  ondülin  askı  uzun  yıllar 
kullanılabilme özelliği olan, koza verim ve kalitesini arttıran,  temizliği ve dezenfeksiyonu  kolay, 
sağlıklı bir askı çeşididir.  

Koza kalitesi ve miktarının yüksek olması için askıya çıkış zamanının doğru tespit edilmesi 
çok önemlidir.  Eğer böcekler çok erken askıya  alınırsa olgunlaşmamış ipekböceği  askı üzerinde 
dolaşır. Bu durum askı uygulamada bazı güçlükler yarattığı gibi, ham ipek yüzdesi düşük kozaların 
oluşmasına sebep olur. Ayrıca yetersiz beslenmeden dolayı ölen böcek sayısı artar. Eğer geç askıya 
alınırsa ipek ifrazatı kısmen zayıflar , kozaların kalitesi ve miktarı olumsuz etkilenir. 

Olgunlaşmış  ipekböcekleri  askıya  elle  toplanarak  alındığı  gibi,  besleme  yatağına  uygun 
miktarda ve aralıklarla askılar yerleştirilerek kendi kendine çıkması sağlanarak da yapılabilir. Bu 
ikinci yöntem daha çok bitkisel askılarda uygulanır.

Askıya  çıkan  ipekböceği  ortam  sıcaklığına  bağlı  olarak  koza  örme  işlemini  2-3  gün 
içerisinde tamamlanır. Bu dönemde askıların bulunduğu oda çok iyi bir şekilde havalandırılmalıdır.

Kozaların askıda kalma süresi askıya  çıkış  tarihinden itibaren 8-10 gün arasında değişir. 
Yetiştirici  kozayı  zamanından önce  söküp satışa  getirdiğinde,  koza tam kurumadığı  için  taşıma 
sırasında kızışır ve ezilir. Kozaların satışa sunulmadan önce hatalı olanların, bozuk renk ve şekilli 
olanların, çifte ve çipez kozaların mutlaka ayıklanması gerekmektedir.

Kozalar satış yerine getirilirken mutlaka harar veya küfeyle taşınmalı ve günün serin saatleri 
tercih edilmelidir.        
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IV.İPEKBÖCEĞİ HASTALIK VE ZARARLILARI 

IV.1.Baygınlık Hastalığı

 Bu isim altında bir çok hastalık toplanmıştır.  Bunlar Macilenza, hakiki baygınlık, yalancı 
baygınlık çeşitleridir.  Bakterilerin meydana getirdikleri bu hastalıkları  ipekböcekleri genelde son 
yaşlarda kaparlar.

Sıcak ve nemli ortamlar hastalığa etmendir. Mikroplar yapraklar vasıtasıyla, ağızdan vücuda 
girer.  Belirtiler  ölüme  yakın  zamanda  ortaya  çıkar.  Hastalığa  yakalanan  böceklerde  genellikle 
iştahsızlık,  büyümenin gecikmesi,  hareketlerde  yavaşlama görülür.  Bazıları  ise yem yemedikleri 
için  küçülür,  baş  vücuda  göre  büyür  ve  şeffaflaşır.  İpekböcekleri  tutunma  gücünü kaybederler. 
Ölümden sonra vücut sertleşir, daha sonra yumuşar, karşıdan ipekböceği baygın yatıyormuş gibi 
görünür. Elimizle üzerine bastırdığımızda  basılan kısım içeri çöker. Ölümün ileri safhasında  vücut 
çürüyerek  bakterinin  çeşidine  göre  siyah,  hafif  kırmızı,  koyu  kahverengi  bir  renk  alır.  Deri 
parçalanırsa çok kötü bir sıvı dışarı sızar. Bazılarında vücut yumuşamaz ve kokmaz. 

Mücadelesi : Uykularında ve özellikle son yaşta yapılacak kireç uygulaması en önemli koruyucu 
yöntemdir. İpekböceği tohumları teknik şartlara uygun olarak inficar ettirilmelidir. Isı  25-26  OC, 
rutubet  %  80-90  olmalıdır.  Sıcak  havalarda  böcekhane  cereyan  yapmayacak  şekilde 
havalandırılmalıdır.  İpekböceklerine  hiçbir  zaman  tozlu,  kızışmış  yaprak  verilmemelidir. 
Böcekhanede  hastalıklı  böcekler  görülünce  derhal  böceklerin  üzerine  kireç  uygulaması 
gerçekleştirilmeli, hastalıklı böcekler toplanarak  yatak değiştirilmeli ve bu yataklar ölü böceklerle 
yakılmalıdır. 

IV.2.Sütleme Hastalığı 

 Bir  virüs tarafından meydana getirilen  bu hastalık  daha çok 5.  yaşta  görülür.  Hastalığa 
yakalanan böcekler yem yemez, vücut boğumlarının şiş oldukları görülüp, çatlayan kısımlarında 
kirli beyaz renkte irin akar. Bu sıvı ile bulaşmış yaprakları yiyen sağlam ipekböceklerine de hastalık 
çok çabuk bulaşarak hastalık yayılır. Hastalıklı böcekler besleme yataklarının kenarlarında dolaşır, 
hatta  kendilerini  yere  atarlar.  İlk  üç  yaşında  hastalığa  yakalanan  böcekler  3-4  gün  sonra,  4.-
5.yaşlarda yakalanan böcekler ise 4-6 gün içinde ölür. Bütün hastalıklarda olduğu gibi sıcaklık ve 
nem arttıkça böceklerin hastalığa yakalanması ve yayılması hızlanır.  

Mücadelesi :  İpekböceklerine kızışmış, tozlu, ıslak ve uç yapraklar verilmemelidir. Böcekhane sık 
sık havalandırılarak hasta olan böceklerini toplayıp, imha etmek ve besleme yatağını değiştirmek 
gerekmektedir. Yatak değiştirildikten sonra kireç uygulaması yapılmalı ve sık sık hastalık kontrolü 
yapılmalıdır. Besleme dönemi sonunda ve bir sonraki beslemeden önce  böcekhane formaldehit ile 
dezenfekte edilmelidir.

IV.3.Kireç Hastalığı 

 Bu bir  mantar  hastalığı  olup  çok  rutubetli  ve  sıcak  bölgelerde  görülen  bir  hastalıktır. 
Böceklerin  yediği  yapraktan  mide  yolu  ile  veya  deri  üzerine  düşen sporlar  ile  yayılır.  Hastalık 
insanlarla, böcek besleme vasıtalarıyla, sinekler, kuşlar ve rüzgar vasıtasıyla aynı bölgede bulunan 
başka böcekhanelere de yayılır. 

Hastalanan  böceklerin  hareketi  yavaşlar,  vücutları  önce  yumuşar,  sonra  sertleşmeye 
başlayarak pembeleşir, renk daha sonra beyazlaşarak kireç taşı görünümü alır.
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 Mücadelesi  :  Beslemeye  başlamadan  önce  ve  besleme  sonrası  formaldehit  ile  dezenfekte 
yapılmalı, her uykuda ve 5. Yaşın 5-6 günü kireç uygulamasına dikkat edilmelidir.

Besleme  odasının  rutubetini  azaltmak  için  sık  sık  cereyan  yapmayacak  şekilde 
havalandırmaya dikkat edilmeli, hastalık görülünce derhal yatak değiştirilmeli ve hastalıklı yatak 
ölü böceklerle beraber yakılarak imha edilmelidir.

IV.4.Karataban ( Pebrin ) Hastalığı 

Hastalığı meydana getiren Nosema bombycis naegeli isimli, tek hücreli bir hayvancıktır.

İpekböcekleri  karataban  hastalığına   her  yaşta  yakalanabilir.  Ufak  yaşlarda  bu  hastalığa 
yakalanan böcekler 4.-5. yaşa gelmeden ölür. Daha büyük yaşlarda hastalığa yakalanan böcekler 
kozalarını örerek krizalit, kelebek dönemlerini geçirip yumurtlarlar. Karataban hastalığı böceklere 
yapraklar vasıtası ile geçtiği gibi tohumlar vasıtası ile de geçebilir.  Bu bakımdan bütün dünyada 
olduğu  gibi  Yurdumuzda  da  ipekböceği  tohumu  üretimi  devlet  kontrolünde  yapılmaktadır. 
Dolayısıyla  bu hastalık Yurdumuz için bir risk teşkil etmemektedir.

Karataban  hastalığından  ölen  böcekler  kuruyup  parçalanarak  hastalık  etmeninin  besleme 
yatağına   yayılmasını  sağlarlar.  Ayrıca  hastalanan  böcekler  dışkılarıyla,  buna  bağlı  olarak  da 
yapraklarla bu hastalığın yayılmasına sebep olurlar.

Hastalığa  yakalanan  böceklerin  iştahları  azalır,  büyümeleri  geriler,  uyku  olayı  normal 
cereyan  etmez,  vücutları  gitgide  küçülür  ve  hayat  devreleri  uzar.  Böceklerin  karın  ayaklarının 
yanlarında ve mahmuz üzerinde siyah lekeler görülür.

 Mücadelesi :  Beslemeden önce ve besleme sonrası böcekhaneler ile beslemede kullanılan alet, 
ekipman formaldehit ile veya 60 OC’ lik sıcak su ile yıkanmalıdır.

Hastalık  görülür  görülmez  besleme  yatağı  değiştirilmeli  ve  ölü  böceklerle  birlikte 
yakılmalıdır.  

Bahsettiğimiz  gibi  ipekböceği  tohumu  üretimi  Devlet  kontrolü  altında  yapılmaktadır. 
Ülkemizde de İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü üretilen bütün tohumların muayenesini yapar ve 
satışa  çıkan  bütün  tohum  kutularının  üzerine  kontrol  edilmiştir  damgasını  vurur.  Bu  damgayı 
taşıyan tohumlar, gerek tohum üretim kuruluşları ve gerekse üretici için bir nevi sağlık sertifikası 
demektir.  Dolayısıyla  karataban hastalığının Ülkemiz ipekböcekçiliği  için bir  tehlike olması  söz 
konusu değildir.
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