


Değerli okuyucular,

Ülkemizin sahip olduğu zengin 

ekoloji ve farklı bitki çeşitliliği, arı-

cılık alanında dünyada önemli bir 

konumda olmamızı sağlamak-

tadır. Nitekim Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve-

rilerine baktığımızda, ülkemizin 

toplam kovan sayısı ve bal üre-

timinde dünyada Çin’den sonra 

ikinci sırada yer aldığını görebiliriz. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı, Hayvancılık Genel Müdürü 

Sayın Ali Karaca’nın da belirttiği 

üzere, “Arıcılık sektörü, arı ürün-

leri üretimi sonucunda yılda yak-

laşık 600 milyon TL'nin yanı sıra 

arıların bitkilerin polinasyonunda 

oynadığı rol ile milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktadır.” Hem insan sağlığı, 

hem tarımsal üretim hem de milli ekonomi açısından bu kadar önem taşıyan bir 

sektörün ehemmiyetle korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. Zira geçti-

ğimiz aylarda ortaya çıkan ‘ucuz bal’ furyası, hem insanlarımızın sağlığına hem 

de dünya çapında üne sahip bal ürünlerimizin prestijine yönelik bir tehdit oluş-

turmaktadır. Bu tip tehditlere karşı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) sunduğu 

ürün belgelendirme faaliyetleri ile hem tüketicimizi, hem de kaliteli üretim yapan 

üreticimizi korumaktadır. 

Üretim ve tüketim zincirinde kaliteyi vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmek ve 

bunu ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız ve katı-

lımcılara % 60 indirimli eğitimlerin verildiği kalite günlerinin bu ayki durağı Marma-

ra bölgemiz. ‘Marmara Kalite Günleri’ adı altında 18 – 29 Haziran 2012 tarihleri 

arasında başta İstanbul olmak üzere Gebze, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çerkez-

köy, Çorlu, Sakarya ve Düzce’de yönetim sistemleri, laboratuvar, kalibrasyon ve 

diğer birçok alanda konusunda uzman ve deneyimli arkadaşlarımız tarafından 

eğitimler verilecek. Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz ‘Ege Kalite Günleri’nde ulaştı-

ğımız 3300 sayısını bu sefer Marmara bölgemizde 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 

Bizim bu eğitimlerdeki başlıca amaçlarımızdan biri kalitenin duvara asılan veya 

çekmeceye saklanan bir belge değil, tam tersine günlük hayatın her anında içi-

mizde taşımamız gereken bir değer olduğunu göstermek. 
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordina-

törlüğü tarafından ‘Ege Bölgesinde Kalite Günleri’ kap-

samında 23 Mayıs 2012 tarihinde günü düzenlenen 

“Kalite Zirvesi” İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans 

Salonunda gerçekleştirildi. Zirveye, TSE Başkanı Hu-

lusi Şentürk, İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, İzmir 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın 

Kazançoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Tunçdan Baltacıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Gediz Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Güneş, Dokuz Eylül Üni-

versitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 

Hüseyin Avni Egeli, TSE Eski Başkanı Mehmet Yılmaz 

Arıyörük, TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, Sanayi 

ve Ticaret İl Müdürleri, TSE yöneticileri ve eğitim gönül-

lüleri katıldı. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Standardları 

Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk,  kalite günleri-

ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, 

“Ülke olarak her açıdan gelişmek ve başarılı olmak için 

kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bunun için kali-

te şarttır. Sanayicimizin ve diğer kurumlarımızın uygun-

luk değerlendirme ve kalite alanındaki eğitim talepleri-

nin süratle karşılanabilmesi için ‘Kalite Günleri’ni plan-

ladık. Yüzde 50 indirimli olarak düzenlediğimiz eğitim 

kampanyalarında Kocaeli’de 480 kişi, Antalya/Akdeniz 

Bölgesinde 1800 kişi, Bursa’da 2450 kişi, İzmir’de 

3300 kişi eğitim almış olup, Haziran ayında 5000 ki-

şinin katılımını hedeflediğimiz Marmara Kalite Günleri 

planlanmıştır. Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz bu 

atılım ve katılan sayısı ile dünya rekorunu kırdığımızı 

düşünüyorum” dedi. Ülkemizin küresel pazarda güçlü 

olabilmesi için uluslararası ve bölgesel olarak kurulmuş 

standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması 

gerektiğini de vurgulayan Şentürk, sanayicileri uluslara-

rası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının komite-

lerinde yer almaya davet etti. 
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TSE’nin üreticiye yön veren, tüketicinin aldanmamasını 

sağlayan stratejik bir kuruluş olduğunu belirten İzmir 

Vali Yardımcısı Ardahan Totuk ise, “Tüm kurumların, 

özellikle de eğitim kurumlarının TSE ile gerçekleştire-

cekleri iş birliği, ülke ekonomisini zirveye yükseltecek-

tir” dedi.  

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Akın Kazançoğlu da yaptığı konuşmada, TSE’nin sağ-

lam alt yapısı, üniversitelerin bilgi birikimi ve özel sek-

törün serbest hareket kabiliyetini birleştirerek çok daha 

güçlü ekonomik yapıya sahip olunabileceğini kaydetti. 

TSE Eski Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük de kendi-

sinin göreve başladığında otuz kişilik bir ekiple çalıştık-

larını anlatarak; sağlam, enerjik ve bilgi donanımlı per-

soneli ile TSE’nin bugün geldiği konumdan son derece 

memnun olduğunu belirtti. 

Konuşmaların ardından TSE ile Pamukkale Üniversite-

si, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Gediz Üniversitesi arasında eğitim protokolü imzalandı. 

Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

İzmir Fabrika Müdürü Mutlu Babacan’a da belgeleri ve 

teşekkür plaketi verildi.

Ege Bölgesi’nde Kalite Günleri kapsamındaki eğitim-

lere katılanlar Kalite Zirvesi etkinliklerinden de ücretsiz 

yararlandılar. Kalite Zirvesi programı kapsamında; Ki-

şisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın, “Takım Çalışması 

ve Kurumsal İletişim” eğitimi verdi. Zirvede ayrıca gü-

nümüzün önemli konularından “Risk Yönetimi” Eğitimi 

verildi. 

ve Ege bölgesinin önemli firmalarının ve İzmir Protoko-

lünün katıldığı Kalite Zirve yemeği ile noktalandı. Gece-

de eğitim günlerine destek veren kurum ve kuruluşlar 

olan İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 

Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Denizli Ticaret 

Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Orga-

nize Sanayi Bölgesi, Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve 

Bortar Yemek ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. yetkililerine 

katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Ege Bölgesi’nde Kalite Günleri kapsamında, 7-25 

Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim-

ler, İzmir, Manisa ve Denizli’de açılan toplam 75 sınıfta 

verildi. Sertifikalı eğitimlerde 65 uzman eğitmen görev 

aldı. Yönetim Sistemleri, Deney Laboratuvarları ve Ka-

ana başlık altında 40 farklı eğitim programı sunuldu. 

Eğitimlerden 3 binin üzerinde katılımcı yararlandı. 
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Gelişmiş birçok ülkede yaygın şekilde uygulanan top-

tan alışveriş merkezlerinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı 

olan TESPO, hizmet kalitesini yükseltmek için TSE ile 

iş birliğine girdi. 

TESPO’nun Buca’daki merkezinde 23 Mayıs 2012 ta-

rihinde düzenlenen imza törenine TSE Başkanı Hulusi 

Şentürk, TESPO Genel Müdür Yardımcısı Murat Ak-

kanlar, TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, TSE Mar-

mara Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, TSE Ege 

Bölge Koordinatörü Topel Gül, TSE Bursa İl Koordi-

natörü Mustafa Karaman, TSE Antalya İl Koordinatörü 

Hüseyin Özdamar, TSE Bilgi İşlem Daire Başkanı Me-

sut Ekici ve diğer yöneticiler katıldı.  

Gıda, ambalaj, kimya, makine ve elektrik ürünlerini 

sağlayan tedarikçilerden satın alınan ürünlerin uygun-

luğunun ilgili standardlar çerçevesinde TSE laboratu-

varları tarafından değerlendirilmesi amacıyla imzalanan 

protokol çerçevesinde, tedarikçilerinden gelen ürün-

lerin teslim alınması, depolanması ve nakliyesinin uy-

gunluğu TSE ve TESPO tarafından belirlenen kontrol 

kriterlerine göre TSE’nin ilgili laboratuvarları tarafından 

değerlendirilecek.  

Törende konuşan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, toptan 

alışveriş konusunda en köklü firmaların başında gelen 

TESPO ile TSE’nin gerçekleştirdiği bu iş birliği protoko-

lünün markalara daha da değer katacağını belirtti. Hiz-

met ve ürün kalitesini yükseltmek için TESPO’nun attığı 

bu adımda TSE olarak destek vermekten son derece 

memnun olduklarını belirten Şentürk; “İki büyük kuru-

luşun, kalite yolculuğunda yan yana gelerek birlikte iler-

lemesi son derece önemli. TESPO, TSE’nin desteğini 

alarak, hem üreticisine hem de tüketicisine ne kadar 

önem verdiğini göstermektedir. Biz de TSE olarak bu 

kadar geniş bir ürün yelpazesine uzman personelimiz 

ve laboratuvarlarımızla hizmet vermeye hazırız. Bu iş 

birliği protokolünün diğer kuruluşlar için de örnek ol-

masını diliyoruz” diye konuştu. 

TESPO Genel Müdür Yardımcısı Murat Akkanlar da 

TSE’nin gücünü yanlarında hissetmekten memnun 

olduklarını dile getirerek, “Tedarikçilerimizin satın alma 

kapsamındaki ürünlerinin değerlendirilmesini istedik. 

Bu çalışma kapsamında bize en geniş alanda imkânları 

Türk Standardları Enstitüsü sundu. Biz de TSE’nin gü-

cünü arkamıza alarak ilerlemeyi hedefledik. Bu önemli 

katkıları için TSE’ye teşekkür ederiz” dedi. 
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ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ürünlerine TSE’den Helal 

Gıda Belgesi aldı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru 

sonrasında, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Di-

yanet İşleri Başkanlığı yetkililerince birlikte yapılan in-

celeme ve denetimler sonrası raporları hazırlandı. Söz 

konusu raporları değerlendiren, TSE ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı yetkililerinden oluşan TSE Helal Gıda Ko-

misyonu, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün ürünlerinin 

“Helal Gıda” standardlarına uygun olduğunu tespit etti. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen belge 

törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TSE 

Başkan Vekili Mustafa Kasal, ÇAYKUR Genel Müdürü 

İmdat Sütlüoğlu, TSE Genel Sekreter İdari Yardımcısı 

Ahmet Pelit, TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Baş-

kanı Mehmet Hüsrev ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Belge töreninde Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Ya-

zıcı,  TSE Helal Gıda Sertifikasını ÇAYKUR Genel Mü-

dürü İmdat Sütlüoğlu’na teslim etti.  

Bakan Hayati Yazıcı törende yaptığı konuşmada, Helal 

Gıda Sertifikası konusundaki eleştirilere değindi.  Ba-

kan Yazıcı, “İlk söylediğimiz zaman helal gıda eleştiril-

mişti. Ama ticaretin nitelikleri, sınırları, kullanılmayacak 

kavramları olmaz. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. 

Böyle bir lüksümüz de yok. Biz ürünümüzü pazarlaya-

cağız. Nerede pazar buluyorsak orada pazarlayacağız. 

Pazarlamayı hedeflediğimiz Türk çayını İslam ülkeleri-

ne sevk ederken onların talep ettiği ve standard olarak 

benimsedikleri kuralları da gözetmemiz gereklidir. Bu 

amaçla Türk çayının helal gıda sertifikası alması son 

derece önemlidir” dedi.

Törende konuşma yapan TSE Başkan Vekili Mustafa 

Kasal ise Helal Gıda Uygunluk Belgesinin TSE ve Diya-

net İşleri Başkanlığının iş birliğiyle verildiğini ve Müslü-

man ülkelerin bu sertifikaya sahip ürünlere oldukça ilgi 

gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yazıcı, Helal Gıda Uy-

gunluk Belgesi´ni; ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu´na 

takdim etti.
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Türkiye’de internetin geniş kapsamlı ola-

rak kullanılmaya başlamasının 19. yılı ne-

deniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören 

Salonu’nda “Bilişim Sergisi Günleri” dü-

zenlendi.

12-15 Nisan tarihleri arasında “özel sek-

tör” ve 16-19 Nisan tarihleri arasında 

“kamu” kategorilerinde düzenlenen bi-

lişim günlerinde stand açan Türk Stan-

dardları Enstitüsü sektördeki bu hızlı geli-

şime ayna tutacak, etkin bir bilgi güvenlik 

yönetim sisteminin oluşturulması için ha-

Yönetim Sistemi belgelendirme çalışma-

ları ve Elektroteknik Sektörü’nün belgelendirme yaptığı Ortak Kriterler ve TSE online belgelendirme programı 

BelgeNET hakkında bilgi verildi. 

TBMM “Bilişim Günleri Sergisi”ne ülke genelinde 30’a yakın kamu ve özel sektör kuruluşu katıldı. Çok sayıda ba-

kan, milletvekilinin ziyaret ettiği serginin son gününde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 

tarafından katılımcı kuruluşlara katılım sertifikaları törenle takdim edildi. Türk Standardları Enstitüsü adına Bakan 

Yıldırım’dan sertifikayı TSE Genel Sekreter İdari Yardımcısı Ahmet Pelit ve Pazarlama ve Tanıtım Dairesi Başkanı 

Bilal Durdalı aldı.

Fuarda yer alan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standını ziyaret eden TBMM üyeleri ve ziyaretçilerin soruları ve 

önerileri alındı.
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Türk Standardları Enstitüsü ile Dünya Helal Gıda Birliği 

tarafından “Helal Gıda’nın Yeri ve Önemi” konulu panel 

düzenlendi.

Bursa’da düzenlenen panele TSE Genel Sekreter 

Başkan Yardımcısı Ahmet Gelir, Uludağ Üniversitesi 

Sekreteri Haluk Dağ, TSE Ürün Belgelendirme Merkezi 

Başkanı Doğan Yazar, TSE Bursa İl Koordinatörü Mus-

tafa Karaman, Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren, akademisyenler 

ve vatandaşlar katıldı.

TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa Karaman, pane-

lin açılış konuşmasında Helal Gıda uygulamasının 

Türkiye’de geç başlayan bir uygulama olduğunu ha-

tırlatarak, “Türkiye, nüfusunun yüzde 99’u Müslüman-

lardan oluşan bir ülke. Bu anlamda İslam ülkeleri ile 

bir birlikteliği mevcut. Milli kuruluşlarımızdan olan Türk 

Standardları Enstitüsünün Helal Gıda konusunda ser-

tifika uygulaması doğal bir süreçtir” şeklinde konuştu.

Dünya Helal Gıda Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Ge-

lir, konuşmasında Helal Gıda uygulamasının Türkiye’de 

geç uygulanmaya başlandığını, gündeme geç girmesi-

ne rağmen emin ellerde hızla ilerlediğini söyledi. Stan-

dardları canlı organizmalara benzeten Gelir, “Bugün 

yeterli olan standardlar ileride yetmeyebilir. Helal Gıda 

Türkiye’de 3 yıldır uygulanıyor. Bunun anlamı artık İs-

lam ülkelerine rahatlıkla ihracat yapabilirsiniz demektir” 

dedi.

Türkiye gündemine Helal Gıda anlayışının gelmesiyle 

değişik endişelerin dile getirildiğini belirterek, “Ancak 

içeriği anlaşıldıkça yapılmak istenilenin aslında zaten 

bünyede olan uygulamalar olduğu görüldü. Eğer TSE 

olmasa yurt dışına oldukça fazla uygunluk değerlendir-

mesi bedeli ödemeniz gerekiyor. Yapılan uygulamala-

rın ülkeye faydası ortaya çıkacaktır. Biz artık dünyaya 

açılıyoruz. 20 civarında yurt dışında ofislerimiz mevcut. 

Destek olduğunuz müddetçe hizmete devam edece-

ğiz” diye konuştu.

Panelde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

-

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Hamdi Döndüren “İslam Dininde Helal Gıda”  ve TSE 

adına Özhan Gündüz tarafından “TSE ve Helal Gıda” 

konulu sunumlar yapıldı.
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Bakanlığımızın yeniden 

yapılandırılmasında hayvancılığa ver-

diği önem nedeniyle hem adına Hay-

vancılığı eklemiş hem de ayrı bir genel 

müdürlük olarak “Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü”nü kurmuştur. Genel Müdür-

lüğümüz, 29.11.2011 tarihinde yürürlüğe 

giren 66 sayılı Bakanlığımız Merkez Teş-

kilatı Görev Yönergesinde belirtildiği üzere 

5 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Bu 

daire başkanlıklarını şöyle sıralayabiliriz.

 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 

Dairesi Başkanlığı

    Kanatlılar ve Küçükevciller Dairesi 

Başkanlığı

    Islah ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

    Altyapı ve Çevre İzleme Dairesi Baş-

kanlığı

   İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüzün görevlerini sırala-

yacak olursak;

a-) Ülke hayvancılığını geliştirmek, küçük 

baş ve büyükbaş hayvancılığa ilişkin yeni 

projelerin hazırlanması, damızlık hay-

van ithalatı ve ihracatı politikalarını be-

lirlemek,

b-) Yüksek vasıflı büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan ırklarının geliştirilerek, üretim 

ve verimlerinin artırılması ve yaygınlaş-

tırılması,

c-) Et ve süt üretim projeksiyonları yap-

mak, damızlık hayvan ithalat ve ihra-

cat politikalarını belirlemek,

d-) Hayvancılık desteklerine ilişkin teklif 

geliştirmek, mevzuatlarının hazırlan-

ması, ödemelerin yapılması, 

e-) Damızlık    büyükbaş, küçükbaş, ev ve 

süs hayvanları ithalat ve ihracatında 

teknik şartları belirlemek, belge dü-

zenlemek ve işleri yürütmek,

f-)  Sperma  ve embriyo üretim merkezi, 

istasyon, laboratuvar ve müessese 

kurmak, kurdurmak, denetlemek,

g-) Hayvancılık bilgi sisteminin oluşturul-

ması,

h-) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancı-

lık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara 

ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek,

ı-) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve 

ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle 

yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

i-)  Hayvansal ürünlerin pazarlanması ko-

nusunda çalışmalar yapmak.

Ali KARACA KİMDİR?

1955 Yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlkokulu Kadınhanı’nda, ortaöğrenimini Konya’da 

tamamladı. 

1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirerek Ziraat Yüksek 

Mühendisi oldu. Aynı yıl Niğde Teknik Ziraat Müdürlüğünde göreve başladı. 1980 yılında Konya Teknik Ziraat 

Müdürlüğüne tayin oldu. 1987 yılına kadar Teknik Ziraat Müdürlüklerinde, Tarla Ziraatı, Sulama, Tohumculuk, 

Çayır Mer’a birimlerinde görev yaptı. Ziraat Bankası ile Müşterek Kontrollü Zirai Kredileri, Kaynak Kullanımı 

Destekleme Fonunu, III. ve V. Hayvancılık Projelerini yürüttü.

1987 – 1997 yıllarında Konya’da Kontrol Şube Müdürlüğü yaptı. 

1997 – 1999 yıllarında İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, 

2003 – 2005 yıllarında Ankara Tarım İl Müdürlüğü,

2008 – 2011 yıllarında TÜGEM Genel Müdürü,

2011 - Hayvancılık Genel Müdürü.

Evli ve 3 çocukludur.         
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Avrupa kıtasında 12.000 bitki türü varken ülkemizde yak-

laşık 3.906’sı endemik olmak üzere 12.054 yerli bitki türü 

bulunmaktadır.

Dünyada bilinen nektarlı bitkilerin 3/4’ü ülkemizde de bu-

lunmaktadır. 900 civarındaki bu bitki kaynaklarından 50-60 

tanesi bol nektar ve polen kaynağına sahiptir. Çiçek (yayla 

balı), kestane, kekik, geven, narenciye, pamuk ve ayçiçeği 

balları ülkemizin en önemli bal çeşitleridir.

Ülkemiz, dünya çam balı üretiminde en büyük paya sahiptir. 

Özellikle Batı Akdeniz ve Güney Ege’de (Türkiye’nin Güney 

batı kesimleri) çok önemli çam balı üretim alanları bulun-

maktadır. 

Ülkemiz bal arısı gen çeşitliliği ile de dünyanın en önemli ve 

büyük merkezidir. Bilinen birçok bitki ve hayvan gen kayna-

ğına ev sahipliği yapan Anadolu, dünyaca tanınmış arı ırk-

larından A.mellifera anatolica ve A.mellifera causica’nın da 

anavatanıdır. Ayrıca Kafkas, Muğla, Trakya ve Güney Doğu 

Anadolu olmak üzere değişik ırk ve ekotip bal arılarına sahip 

bulunmaktayız. 

Posof ilçelerinde saf olarak tespit edilmiş ve koruma altına 

alınmıştır.  

TUİK istatistiklerine göre ülkemizde 5,6 milyon adet kolo-

ni ve bu kolonilerden 81.000 ton bal üretilmektedir. Arıcılık 

sektörü, arı ürünleri üretimi sonucunda yılda yaklaşık 600 

milyon TL'nin yanı sıra arıların bitkilerin polinasyonunda oy-

nadığı rol ile milli ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktadır.

 FAO verilerine göre dünyada toplam 66 mil-

yon adet arı kolonisi bulunmaktadır. Bu kolonilerden toplam-

da 1,5 milyon ton bal üretilmektedir. Daha kolay görülmesi 

bakımından Dünya Kovan varlığı ve Bal üretimini tablo halin-

de verirsek, ülkemizin 5,6 milyon adet koloni varlığı ile dünya 

toplam kovan varlığının % 6,5’una sahip olduğu ve 2010 yılı 

FAO verilerine göre kovan varlığı ve bal üretiminde Çin’in ar-

dından 2. sırada yer aldığı görülecektir.

 Ülkemiz arı yetiştiriciliğine uygun-

batıdan doğuya, hem de kuzey-güney doğrul-

tusunda iç kesimlere doğru arttığı görülecektir. 

Anadolu’nun bu kendine özgü topografisi, bitki-

lerin farklı bölgelerde yılın değişik dönemlerinde 

çiçeklenmesine yol açarak ülkemizi arıcılık açı-

sından uygun bir ekolojiye sahip kılmaktadır.

Ülkemiz mevcut ballı bitki tür ve çeşitleri-

nin % 75’ine sahip doğal zenginliği, arıcılık için 

uyumlu iklim ve coğrafi yapısı bakımından bu işe 

son derece elverişli bir konumdadır. 

1 Çin 8.777.150 8.777.150 1 Çin 407.367 398.000
2 Türkiye 5.339.220 5.602.670 2 Türkiye 82.003 81.115
3 Etiyopya 4.598.230 4.598.230 3 ABD 66.413 79.789
4 İran 3.500.000 3.500.000 4 Ukrayna 74.000 70.800
5 Rusya 2.975.620 3.041.480 5 Arjantin 62.000 59.000
6 Arjantin 2.970.000 2.970.000 6 Meksika 56.071 55.684
7 Tanzanya 2.700.000 2.700.000 7 Rusya 53.598 54.000
8 Kenya 2.510.000 2.510.000 8 İran 46.000 47.000
9 ABD 2.498.000 2.684.000 9 Etiyopya 40.688 45.300
10 İspanya 2.425.000 2.425.000 10 Brezilya 38.764 44.600
11 Kuzey Kore 1.988.020 1.900.000 11 Hindistan 43.865 39.500

65.386.783 66.172.109 1.534.998 1.541.282
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Ülkemizde ek gelir sağlamak amacıyla 

yapılan arıcılık faaliyeti son yıllarda ana gelir kaynağı 

olma yolunda önemli gelişmeler göstermektedir.

Dört mevsimin bir arada yaşanabildiği ülkemizde, farklı 

ekolojik koşullara uyum sağlamış birçok arı ırkı ve eko-

tipi ile yıl boyu nektar ve polen sağlayan oldukça zen-

gin floral kaynaklarımız sayesinde hemen hemen bütün 

illerimizde arıcılık yapılmaktadır.

Bulunduğumuz coğrafya ve sahip olduğumuz iklim ya-

pısı nedeniyle kovan varlığımızın % 75’ine sahip arıcı-

larımız, değişik yörelerdeki mevsimsel flora gelişimine 

bağlı olarak gezgin arıcılık yapmaktadır.

Başta Akdeniz ve Kıyı Ege olmak üzere, ılıman yöreler, 

arıcılarımız için kolonilerini kışlatma, zengin nektar ve 

polen kaynağı sağlama ve erken ilkbahardan yararlan-

ma gibi nedenlerle tercih edilmektedir.

Özellikle Batı Akdeniz ve Güney Ege’de çok önemli 

çam balı üretim alanları bulunmaktadır. Bal üretiminin 

yaklaşık üçte biri bu bölgelerde yapılmaktadır. 

Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri, gerek kovan 

varlığı gerekse üretim payı bakımından arıcılık için en 

önemli bölgelerimizdir ve bal üretiminin yaklaşık yarısı 

bu üç bölgemizde gerçekleşmektedir. 

Bal üretimi ve kovan varlığı açısından 2010 TÜİK veri-

lerine göre sırasıyla ilk on ilimiz; Ordu, Muğla, Adana, 

Aydın, Sivas, Mersin, İzmir, Antalya, Erzurum ve Balıke-

sir olup, ülkemiz toplam bal üretiminin yaklaşık olarak 

yarısı bu illerimizden sağlanmaktadır.

1 Ordu 436.282 10.380

Adana 339.880 6.694

3 Muğla 644.505 6.488

4 Aydın 186.541 2.849

5 Sivas 158.616 2.749

Mersin 152.031 2.522

7 İzmir 157.626 2.382

8 Antalya 165.756 2.204

Erzurum 110.145 2.048

Balıkesir 128.322 1.976

 Bakanlığımız Arıcılık sektörünü 2003 yı-

lından beri desteklemektedir. 

2011 yılı için uygulanan başlıca destekleme kalemleri;

a-  Arılı kovan desteği (7 TL/kovan),

b-  Organik arıcılık yapan üreticilere arılı kovan desteği 

nin % 50’si ilave olarak ödenmektedir. 

c-  Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıta-

sıyla 1.500.000 TL’ye kadar kullandırılan, % 50 faiz 

indirimli yatırım/ işletme kredileri,

- Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Gelişti-

rilmesi amacıyla Bakanlığımızca uygulanan proje kap-

samına alınan üreticilere kovan başına 20 TL.

 Ülkemizde ilk organik arıcılık faaliyetleri 

1994 yılında yayımlanan yönetmelikle başlamış, “Orga-

nik Tarım Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan “Or-

ganik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönet-

melikle” yasal altyapısı güçlendirilerek sürdürülebilirliği 

sağlanmıştır.

Organik arıcılık özetle; üretimde insan sağlığına zararlı 

kimyasal girdi ve ilaçlar kullanmadan, yönetmeliklerde 

izin verilen girdilerin kullanımı ile üretimden tüketime 

kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı yapılan arıcılık 

faaliyetleridir. 

Ülkemizin yıllara göre Organik arıcılık verilerini bir tablo 

ile aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

127 24.475 573

122 26.596 640

149 23.308 497

93 11.207 181

147 14.917 207

191 14.699 208

205 19.105 221

İleri teknikleri kullanarak yüksek gelir sağ-

lamak amacıyla yapılan her türlü arıcılık faaliyetine “Tek-

nik Arıcılık” denir. Teknik arıcılık ile uygun iklim ve flora 

yapısının yanında modern kovan ve arıcılık malzeme-

leri ve uygun damızlık materyal kullanılarak en yüksek 

oranda arı ürünü elde etmek amaçlanmaktadır. Tüm bu 

teknik uygulamaları başlıklar halinde özetlersek:
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-  Yeterli arıcılık bilgisine sahip olmak,

-  Uygun arılık yerinin seçimi,

-  Bölgeye uyumlu genç ana arıya sahip verimli bir ırk-

la çalışmak,

-  Modern ekipmanlarla çalışmak (arıcılık malzemeleri, 

kovan vb.),

-  Kolonilerin kayıtlarını tutmak, 

- Mevsimsel (ilkbahar, sonbahar ve bal hasat döne-

mi) bakımları zamanında yapmak.

Yukarıda bahsedilen uygulamalarla arıyı ve iş gücünü 

birlikte kullanarak bal, balmumu, polen, arı sütü, pro-

polis, arı zehiri gibi ürünlerin yanında ana arı, oğul arı, 

paket arı gibi canlı materyali de üretmek mümkündür.

Genel Müdürlüğümüz koordinasyo-

nunda tutulan Arıcılık Kayıt Sistemi verilerine göre ül-

kemizde arıcılık yapan 50 bin civarında arıcı (işletme) 

bulunmaktadır. Ancak destekleme alan yani 30 ve üze-

ri koloni varlığına sahip yaklaşık olarak 35 bin işletme 

bulunmaktadır. Bu işletmelerden ise yaklaşık olarak 20 

bin civarında işletme ise 100 ve üzeri koloni sayısına 

sahip olduğundan genel olarak gezgin arıcılık yapılmak-

tadırlar.

Resmi bir istatistik olmamakla beraber, Üretici Birlikle-

riyle yapılan görüşmelerde ulaşılan bilgilere göre üre-

ticilerimizin yaş, eğitim, meslek grubu profillerini, fikir 

vermesi açısından şu şekilde özetleyebiliriz;

Yaş itibariyle arıcılar bölgelere ve illere göre değişim 

göstermekte; örneğin Muğla, Trabzon, Rize illerimizde 

genelde orta yaş üzerinde, Ordu, Adana, Hatay illeri-

mizde ise orta yaş ve altı, genç diyebileceğimiz üretici-

lerimiz arıcılık faaliyetini yürütmekteler.

Eğitim seviyeleri bakımından ise; arıcılarımızın tamamı 

okuryazar olup, % 80 diyebileceğimiz bir çoğunluğu ilk 

ve ortaokul seviyesinde eğitim almış, % 15 lise ve % 5 

üniversite mezunu olarak tasnif edilebilirler. 

Meslek grubu olarak sınıflamak gerekirse, yaklaşık 

% 10’lar seviyesinde emekli öğretmen, din görevlisi ve 

ziraat teknisyenlerimizi sayabiliriz.

Bu insanlar işlerini severek yaparlar. Ayrıca milyonlarca 

kovanın her yıl ülkenin dört bir yanında gezdirilerek ciddi 

bir telefat vermeden bal üretimi yapıldığı dikkate alındı-

ğında; teknolojiyi takip açısından sınıfta bıraksak da, arı 

yönetiminde bilinçli oldukları konusunda üreticilerimizin 

takdir edilmesi lazımdır. Üreticilerimiz geleneksel olarak 

bal üretimine odaklanmış olup, bütün dünyada ticareti 

ciddi boyutlara ulaşmış olan polen, propolis, arı sütü, 

arı zehiri gibi diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlaması 

konusunda yeterli bilgi ve bilince ulaşamamışlardır. 

Birlikler yeni yeni Dünyaya açılmakta, arıcılıkla ilgili et-

kinliklere katılım sağlayarak Dünyadaki gelişmeleri ta-

kip ederek üyeleri ile paylaşmaktadırlar. 

 Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey 

yarımkürede son yıllarda arı kayıplarının yaşanması, 

Einstein'in "Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insan-

lığın sadece 4 yıl ömrü kalmış demektir" şeklindeki bi-

limsel kehanetini akla getirmektedir. 

Arı kayıpları birden bire ortaya çıkan bir mesele değildir. 

Arı kolonilerindeki azalmanın nedeni kesin bir sebebe 

bağlanamamakla birlikte birkaç sebebinin bulundu-

ğu söylenebilir. Bunlar kısaca; küresel ısınma, ekolojik 

dengenin bozulması, tarım ilaçları, baz istasyonları ve 

yeni hastalıklardan olumsuz etkilenme şeklinde sırala-

nabilir. 

Dünyada Arı Kolonilerinin azalması demek arıların te-

mel görevi olan polinasyonun (bitkilerde döllenme) 

azalması anlamına gelmektedir. Polinasyonun azalması 

sonucu bazı bitki türleri kaybolacaktır. Ancak yine de 

Einstein'in söylediği gibi bunun bu kadar kısa sürede 

olması mümkün değildir, çünkü tabiat dengesini bir şe-

kilde kurmaktadır.

Arılı kovanlar, her yıl üretim sezonunun sonu olan son-

bahar aylarında kış bakım yapılarak kışa hazırlanır ve 

ilkbaharda yeniden uyanarak üretim sezonu başlar. Her 

yıl kışa giren ve kıştan çıkan kovan sayısında, arı yöne-

timindeki eksikliklere bağlı olmak üzere bölgeden böl-

geye değişen oranlarda bir kayıp yaşanır. Bu kayıplar 

arıcılık için normaldir.  Ülkemizde özellikle sonbaharın 

uzadığı kışın geç geldiği 2007 sonbaharı ve 2008 yılı 

ilkbaharında oluşan arı ölümlerinde normalin üzerinde 

bir artış görülmüştür. Bunun neticesinde ülkemizde bal 

üretiminde ciddi bir düşüşler yaşanmıştır. Ancak son 

yıllarda arı ölümlerinde kayda değer bir artış görülme-

mektedir. 

Bilinçsiz kullanılan ilaçlar yüzünden karşılaşılan arı 

ölümleriyle ilgili Bakanlığımız gerekli önlemleri almakta, 

üreticilerimiz konu ile ilgili bilgilendirilmekte, yanlış ve 

yasak ilaç kullanımı durumunda gerekli müdahalelerde 

bulunulmaktadır. Alınan tedbirler sayesinde 2011 yılın-

da bitkisel üretimde kullanılan ilaçlar yüzünden görülen 

arı ölümleri yok denecek kadar azalmıştır.
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Örneğin Ayçiçeği tohumlarında kullanılan imidacloprid 

etken maddeli ilacın kullanımı yasaklanmış ve yasağın 

takibi etkin bir şekilde yapılmış, sonrasında bu ilaca 

bağlı olarak görülen arı ölümleri şikayetleri ortadan 

kalkmıştır.

Sonuç olarak Bakanlığımızın aldığı önlemler ve verilen 

desteklerin de yardımıyla ülkemizdeki arı varlığı yıldan 

yıla artmaktadır. 2002 - 2010 yılı TÜİK verilerine göre, 

arılı kovan varlığımız 4.200.000’den 5.600.000’lere ka-

dar ulaşmıştır.

 Sektöre Yeni Girecek Girişimcilere, Arıcı-

lığın ve bal ve arı ürünleri (polen, propolis, arı sütü, arı 

zehiri) üretiminin herkes tarafından yapılabilen bir tarım-

sal üretim dalı olmadığının, belirli bir bilgi ve beceri ge-

rektirdiğinin unutulmaması gerektiğini bu işe yeni baş-

lamayı düşünen girişimcilere hatırlatmak isterim. Ancak 

bu durum kesinlikle bir umutsuzluğa sebep olmama-

lı.  Çünkü arıcılıkta üretim yapmak için fazla bir serma-

yeye gerek duyulmamaktadır. Belli bir bilgi ve becerisi 

olmayan ve arıcılık yapmak isteyenlere çok fazla kovan 

almadan bir veya iki üretim sezonu boyunca en fazla 

5 adet kovanla bu işe başlamaları ve zamanla kovan 

sayılarını artırmalarını tavsiye etmekteyiz.

Arıcılarımız örgütlenmelerini tamamlamışlardır. Ayrıca 

oldukça yardımsever ve paylaşımcıdırlar. Aralarına yeni 

katılacak olanlara da bilgi eksikliklerini tamamlamada 

ve tecrübelerini aktarmada destek olacaklardır. Birlikler 

tarafından yılın belirli zamanda yapılan eğitim ve bilgi-

lendirme toplantıları takip edildiğinde bu açık kısa za-

manda kapanacaktır. Önemli olan başlamada ve yürüt-

mede kararlı olunması ve bu faaliyetin gerektirdiği bilgi 

ve donanımı edinmede aceleci davranılmasıdır. Ayrıca 

teknoloji yakından takip edilerek sektördeki yeniliklerin 

bu faaliyet sırasında kullanılması teknik arıcılığın yapıl-

ması anlamında önemlidir.  Ayrıca kaliteli ve yeterli mik-

tarda ürün alınmasında da önemli bir faktördür.         

Arıcılık faaliyetini kendilerine meslek edi-

nenleri öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü arıcılık 

gerçekten çok farklı bir tarımsal üretim dalıdır. Birçoğu-

muzun yanına yaklaşmaktan korktuğu arı gibi bir canlı 

ile bütünleşerek bu tarımsal üretimi yapmakla, insan gı-

dası olarak çok değerli olan balın üretimi yanı sıra yine 

insan hayatında önemi tartışılmayan bitkisel üretime de 

polinasyonla katkıda bulunarak çok önemli bir görevi 

ifa etmektedirler.

Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 

da arıya ve arıcılarımıza destek olmaya devam edecektir. 

Bu vesile ile sizin aracılığınızla bütün arıcılarımıza selam 

ve sevgilerimi iletiyorum.
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Sevgili okurlar bu ayki konu son günlerin en çok ko-

nuşulan konularından biri olan bal ve arıcılık. Dergimiz 

Standard, gündemi yakından takip ederek bu sayısın-

da arıcılığı ayın konusu olarak seçmiştir. İnsanoğlunun 

balı bir besin maddesi olarak keşfetmesinden sonra, 

bal yüz yıllarca insanlık için önemini korumuştur. Balın 

tarihçesi M.Ö 7000 yıllarına kadar uzanır. Mısırlılardan 

Azteklere kadar pek çok medeniyet balın iyileştirici, 

güzelleştirici ve sağlık verici etkisinden faydalanmıştır. 

İspanya’nın Valencia şehrindeki Arana mağarasında 

yapılan bir incelemede, bal üretimini konu alan yaklaşık 

9000 yıllık bir resme rastlanmıştır. Kutsal kitaplarda da 

özellikle arı ve baldan söz edilmektedir. Bal insanlık tari-

hinde bazen para olarak kullanılmış ve insanlar birbirine 

para yerine bal vermişlerdir. Eski Mısır'da bir kavanoz 

balın bir servet değerinde olduğu dönemler olmuştur

Arılar bin yıllardır sürdürdüğü önemini günümüzde de 

korumaktadır. Birçoğumuz arının öneminin sadece bal-

dan ileri geldiğini sanırız. Ama arı, yem bitkileri, endüstri 

bitkileri ve sebzecilik gibi birçok alanda döllenme sağ-

layıcı olarak görev almaktadır. Olayı, doğa dengesinin 

korunması açısından ele alırsak arıların oynadığı rol, on 

binlerce bitki ve hayvan türünü etkilemektedir.  Ünlü 

bilim adamı Albert Einstein  “Eğer arılar yeryüzünden 

kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa 

döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz” demiştir. Elbet-

te bu söz arı türünün kaybolması durumunda ortaya 

çıkacak sonuçları çok dramatik bir şekilde ortaya koy-

maktadır ve birçoğumuza inandırıcı gelmeyebilir. An-

cak bitkiler aleminde yabancı döllenen bir çok türün, 

arının kayboluşundan sonraki birkaç yıl içinde ortadan 

kalkması kaçınılmaz son olacaktır ki, buda bütün canlı 

alemini korkunç bir şekilde etkileyecektir. Uzmanlar sa-

dece bir kovanda bulunan arıların 1 gün içinde 1 mil-

yon çiçeğin döllenmesini sağladığını belirtmektedir.

Arı neslinin kaybolmasına dair ön işaretler son yıl-

larda ortaya çıkmaya başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda 

ABD’de bahar mevsiminde yaklaşık 2.5 milyon kova-

nın 600 bini aniden boşalmıştır. Türkiye’de ise arı po-

pülasyonunun yüzde 30 oranında azaldığı belirtilirken, 

Hırvatistan’da 5 milyon arının 48 saat içinde öldüğü bil-

dirilmiştir. İspanya’da arı kolonileri ortadan kaybolmuş-

tur. Polonya’da arı nüfusu yüzde 60 azalırken aynı gün-

lerde Alaska, Kanada, Avustralya, Almanya, İsviçre, 

İtalya ve Portekiz’de de bal arılarının gizemli bir şekilde 

kaybolduğu bildirilmiştir. Arıların büyük koloniler halinde 

ortadan kaybolmasının sebepleri ve sonuçları hakkında 

bilim insanları çalışmaktadırlar. Sebep küresel ısınma 

veya endüstrileşme gibi birçok sebebe bağlı olabilir.

Arıcılığı bal sektörü yönünden incelediğimizde ortaya 

çarpıcı sonuçlar çıkmaktadır. Son zamanlarda görsel 

ve yazılı medyada bal konusunda yayımlanan haber ve 

reklamlar kamuoyunun dikkatini bu alana çekmekte-

dir. Ülkemizde birçok alanda ortaya çıkan gıda tağşişi 

bal’da dikkat çekici seviyelere gelmiştir. Bazı gıdalarda 

yapılan üretim hileleri çok kolay tespit edilirken, balda 

bu iş, çok kolay yapılamamaktadır. Günümüzde yayım-

lanan reklamlarda bal tüketiminin faydaları anlatılarak 

tüketici bilinçlendiriliyor gibi görünse de, bal üretimin-

deki artan hileler uzun vadede bal tüketimini olumsuz 

etkileyebilecek hale gelebilir. 

Diğer alanlarda olduğu gibi kaliteli bal tüketiminin 

önemli ayaklarından biri arıcılık ve bal konusundaki 

standardlardır. Çizelge 1’de Bal arısı ve bal konusunda 

yayımlanmış standardlar verilmiştir

TS 13356 

TS 13357 Balda Prolin Muhtevasının Tayini

TS 13359 
Bal-Fruktoz, Glukoz, Sakaroz, Turanoz ve Maltoz Muhtevası Tayini - Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi 

TS 13360 Bal-Serbest Asit Muhtevasının Tayini

TS 13363 Bal-Nispî Polen Muhtevası Tayini

TS 13364 Bal-Diastaz Aktivitesi Tayini

TS 13365 Bal-Su Muhtevası Tayini - Refraktometrik Metot

TS 13366 Bal - Elektrik İletkenliği Tayini

TS 12272 Arıcılık-Kovan Bakım ve Dezenfeksiyon Kuralları

TS 12393 Arıcılık-Bal Arısı Larvaları ve Ergin Bal Arısının Bakım ve Besleme Kuralları

TS 12437 Arıcılık-Oğul Yakalama ve Aktarma Kuralları

TS 12723 Arıcılık- Terimler ve Tarifler

TS 12910 Arıcılık-Arı Tutkalı(Propolis)

TS 13102 Organik tarım – Hayvan Yetiştiriciliği Kuralları - Arıcılık

TS 13126 Arıcılık - Bal Arısı Zehri

TS 12120 Arıcılık Bal Arısı Taşıma Kuralları

TS 12231 Damızlık Hayvanlar-Bal Arısı

TS 12064 Hayvan Yemleri-Bal Arısı Keki

TS 3036 Bal
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Bal konusunda yayımlanmış standardlar balın kalitesi-

ne yönelik muayene yöntemleri yönünden önemli stan-

dardlardır. Özellikle TS 3036 “Bal”, TS 3409 “Çerçeveli 

Arı Kovanları” ve TS 12231 “Damızlık Hayvanlar-Bal 

Arısı” standardları sektörel bazda önem taşımaktadır. 

Her üç standardda son bir yıl içinde revizyon kapsa-

mına alınarak, güncel ihtiyaçlar çerçevesinde yenilen-

miştir. Arı yetiştirme ve bal üretimi Ülkemizde daha çok 

aile işletmeciliği şeklinde yürütülmektedir. Sektörün 

mevcut gelişimi ve geleceği hakkında eminim ki diğer 

sayfalarda konu uzmanlarının yazılarını geniş bir şekilde 

bulabileceksiniz. Ancak son yıllarda sektörel büyüme 

sonucu TSE standardları daha çok aranır hale gelmiş-

tir. Özellikle arıcılık ve arı kovanları hakkında yayımlan-

mış standardların üretimde profesyonelleşmeyi teşvik 

ettiği gözle görülmektedir. 

Ülkemiz üç kıtanın buluştuğu noktadaki konumu sebebi ile 

bitkiler aleminde binlerce endemik bitki türünün anavatanı-

dır. Bu, gerek arıların besin kaynağı olan değişik çiçek po-

lenlerine ulaşması, gerekse bal verimi açısından önemli bir 

avantajdır. Arıların faydalandığı zengin floranın yanında diğer 

bir önemli hususta, arı ırkları bakımından ülkemize has arı 

ırklarının muhafaza edilmesi ve geliştirilmesidir. 

Bu alanda TS 12231 “Damızlık Hayvanlar-Bal Arısı” standar-

dı Anadolu arı ırkları ve bunun alt formlarının özelliklerini be-

lirleyen önemli bir yazılı kaynaktır. Konu uzmanları tarafından 

hazırlandıktan sonra, sektörün ve fakültelerin görüşleri alına-

rak ihtisas grubumuzca olgunlaştırılan Standard 2010 yılında 

Enstitümüz Teknik Kurulunda kabul edilerek yayımlanmıştır. 

Çizelge 2’de bazı arı ırklarının standardda yer alan özellikleri 

verilmiştir.

Her bireyin en doğal besin maddelerinden biri olan bal’a 

ulaşabilmesi ne kadar önemli ise, market raflarında bulunan 

balın standardlara uygun şekilde üretimini sağlamak ve balı 

doğal haliyle tüketmekte o kadar önemlidir.

Vücut yapısı Orta irilikte, ince-uzun Büyük, ince-uzun
Orta irilikte, 
ince-uzun

Orta İrilikte

Renk 
Koyu gümüşi – gri, karın 
halkalarının 3. ve 4. tergit üzeri 
koyu gri

Kahverengi – siyah, 
karın halkalarının 2. ve 

3. tergit üzeri siyah

Sarı, 1. ve 3. 
karın halkaları 
üzeri sarı

2. ve 3. karın 
halkaları 
turuncu

Dil uzunluğu (mm) 6,7 - 7,2 6,4 – 6,8 6,3 - 6,6 6,3 - 6,7

Kubital indeks 1,90 - 2,30 2,30 - 3,00 2,00 - 2,65 2,10 - 2,32

Tergit kıl uzunluğu (mm) 0,30 - 0,40 0,20 - 0,40 0,20 - 0,40 0,18 – 0,23

Keçe kuşak genişliği (mm)
F (sık, gri)

1,80 - 2,90

F (sık, gri)

1,50 - 3,00

F (sarımtırak) 

1,50 -2,80

ff( Sarımtrak )

0,80 – 1,01

Ana arının doğum kütlesi en az (mg) 155 160 170 155

Çiftleşmemiş ana arı kütlesi en az (mg) 175 180 185 175

Çiftleşmiş ana arı kütlesi en az (mg) 195 200 205 195



TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü,  Hayvancılık ve 

Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı

TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü,  Hayvancılık ve 

Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı

TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü,  Hayvancılık ve 

Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Türkiye bal verimi yüksek geniş florası, yıl boyunca çiçeklenme için uygun mevsimleri ve topografik yapısı ile sa-
hip olduğu bal arısı koloni sayısı, bal arısı populasyonlarındaki genetik çeşitlilik ve bal üretimi bakımından dünya 
arıcılığı içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Narenciye ve badem gibi yaygın meyve türleri, ayçiçeği ve pamuk gibi endüstriyel bitkileri, yüksek yaylaları, çayır-
mera, yem bitkileri ve bakliyat sahaları, kestane, akasya, ıhlamur, iğde, okaliptüs, orman gülü gibi çok değişik 
türde ağaç ve muhtelif makilikler, çam ormanları sebebiyle arıcılık için gerekli olan doğal kaynaklar yönünden son 
derece şanslı bir ülke olan Türkiye, böylesine zengin bir floradan dolayı bal çeşit ve miktarı açısından çok önemli 
bir üretim potansiyeline sahiptir. Bütün bu özelliklere sahip ülke coğrafyasında, arıcılık en eski ve en yaygın yapılan 
üretim etkinliklerinden birisidir (Özcan, 2010).

Arıcılık, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir gelişim gösteren, yapısal olarak da doğal 
denge ve tarımsal üretimin devamlılığını ve verimliliğini sağlayan çok önemli bir sektördür. Arı yetiştiriciliği ve bal 
üretiminde temel etken olan iklim şartları, coğrafik koşullar ve ballı bitki örtüsünün uygun olması Türkiye açısından 
büyük bir şans olarak görülmekte ve dünyada mevcut ballı bitki tür ve çeşitlerin yüzde 75’inin Türkiye’de bulun-
ması büyük bir doğal zenginlik olarak ön plana çıkmaktadır (Sıralı, 1996).

TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü  Hayvancılık ve Su Ürünleri 

Araştırmaları Daire Başkanlığı
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1 Çin 8 777 150 1 Çin 407 367

Türkiye 5 339 220 Arjantin 83 121

3 Etiyopya 4 598 230 3 Türkiye 82 003

4 İran 3 500 000 4 Ukrayna 74 000

5 Rusya 2 975 620 5 ABD 65 366

Kaynak: FAO

Aşağıdaki çizelgede Türkiye’de bölgelere göre koloni varlığı, bal ve balmumu üretimi ile koloni başına ortalama 

bal ve balmumu verimleri gösterilmektedir. 

1 Karadeniz Bölgesi 1.226.806 20.934 775 17,06 0,63

2 Ege Bölgesi 1.161.670 14.177 917 12,20 0,79

3 Akdeniz Bölgesi 940.329 15.134 876 13,87 0,64

4 Doğu Anadolu Bölgesi 882.891 12.247 565 16,09 0,93

5 Marmara Bölgesi 547.173 7.471 318 13,65 0,58

6 İç Anadolu Bölgesi 526.784 7.505 427 14,25 0,81

7 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 317.016 3.647 272 11,50 0,86

Kaynak: T.C. Başbakanlık TÜİK

Gelişmiş ülkelerde ve arıcılığı kırsal kalkınmanın önemli 

araçlarından biri sayan toplumlarda gerek kamu gerek 

özel kesim kendi koşullarına göre örgütlenerek etkili bir 

eşgüdüm içerisinde doğal kaynaklarından ve arıcılıktan 

en üst düzeyde yararlanmanın yollarını bulmuşlardır. 

Dünyada arıcılık her geçen gün gelişmekte ve yayıl-

makta olup, arı biyolojisi, arı fizyolojisi, arı genetik ve 

ıslahı, yetiştirme teknikleri, arıların beslenmesi, arı has-

talıkları, apiterapi ve arı ürünleri gibi pek çok alt disiplin 

içeren bir bilim dalı olmuştur (Fıratlı ve ark. 2000).

Bakanlık Ar-Ge Destek Programı Projeleri; Tarım 

Kanunu’nun 19 maddesine dayanılarak, Bakanlığımı-

zın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli ko-

nularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, ta-

rımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım 

sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştiril-

mesi amacıyla Bakanlığımızca desteklenen projelerdir. 

Bakanlık Ar-Ge destek programı ilk olarak Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Poli-

tikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2007 

yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenme-

sinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” ile 

başlamıştır. Bu destekleme programından üniversiteler, 
sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri 
ve özel sektörce hazırlanan Ar-Ge Projeleri desteklen-
mekte olup bu güne kadar arıcılık üzerine 3 adet Ar-Ge 
projesi desteklenme kapsamına alınmıştır.

Tarımsal çalışmalarda arıcılık, araştırma hedef ve önce-
liklerinin belirlendiği önemli ekonomik faaliyet alanların-
dan biridir. Bu belirlemede, arıcılığı etkileyecek bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin izleyeceği 
muhtemel yörüngeler, farklı bölgeler ve ülkelerin,  bu 
gelişmeleri hangi yönde etkilemek istedikleri ve bu bağ-
lamda, o bölge ve ülkelerin kendileri için kritik önemde 
gördükleri teknolojiler ve öngördükleri öncelikli araştır-
ma alanları dikkate alarak araştırma geliştirme (AR-GE) 
önceliklerini belirlemeleri büyük önem taşımaktadır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  Genel Müdürlüğü 
(TAGEM , çiftçi, sanayici ve hizmet verdiği diğer üretici-
ler için araştırma-geliştirme (AR-GE) görev ve yüküm-
lülüklerini, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
12’ci maddesi gereğince, 6/4/2011 tarihli ve 6223 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlayarak Genel Müdürlü-
ğümüz vasıtasıyla yürütme ve koordine etme görevi 
verilmiştir.



Bu kapsamda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Ge-
nel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Baş-
kanlığımız; arıcılıkta ıslah, besleme ve yetiştiricilik ile ilgili 
konularda araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, araştırmalar-
dan elde edilen sonuçların tescilini sağlamak, ıslah ça-
lışmaları sonucu elde edilen damızlıkların muhafazasını 
sağlamak ve araştırmalardan elde edilen bulguların ve 
sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması 
için ilgili kurum ve kuruşlarla iş birliği görevleri arasında 
yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan 11 Mer-
kez, 10 Bölgesel   ve 26 konu bazlı araştırma istas-
yonu olmak üzere toplam 47 araştırma kuruluşu bu-
lunmaktadır. Bu araştırma kuruluşları içerisinde Daire 
Başkanlığımıza bağlı Bölgesel Araştırma Enstitülerin-
den Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve  Doğu Ana-
dolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde 
şube düzeyinde arıcılık konusunda araştırma faaliyet-
leri yürütürken konu bazlı araştırmalar yürüten Arıcılık 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde (Ordu) araştırma 
geliştirme konularında çalışmalar yapılmaktadır.

2000 ile 2011 yılları arasında Enstitü/İstasyon Müdür-
lüklerince 9 adet sonuçlanan arıcılık projesi bulunmak-
tadır. Projeler incelendiğinde;

 Arıcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü 
tarafından yürütülen çalışmada, Sinop, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden oluşan Kara-
deniz Bölgesi arıcılığının işletme sayısı, işletme büyük-
lüğü, işletme iş gücü miktarı, yetiştiricilik, hastalık ve 
zararlılar ile mücadele yöntem, zaman ve ilaç kullanı-
mı, ana arı yetiştirme veya temini, ürün değerlendirme 
şekli ve organize olma gibi konularda genel yapı 
incelenerek, teknik ve ekonomik sorunları 
saptanmaya çalışılmıştır. Karadeniz Böl-
gesindeki arıcılık işletmelerinin durumları 
bütün detayıyla ortaya konularak arıcılıkla 
ilgili kararların alınması, plan ve projelerin 
hazırlanması sırasında kullanılabilecek bir 
kısım veriler elde edilerek, araştırıcılara ve 
yayımcılara konu seçiminde yol gösteril-
meye ve bölgede konu ile ilgili çalışma ön-
celikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 Bu çalışmada Kastamonu, 
Ordu ve Ardahan (Kafkas) arı genotipleri-
nin morfolojik özellikleri ve Orta Karadeniz 
Bölgesi Koşullarında performansları belirlen-

miştir. Genotiplerin morfolojik özelliklerini belirlemek 
amacıyla her genotipten 14’er koloni olup toplam 42 
koloni ve her koloniden 20 örnek olmak üzere toplam 
840 örnekte ölçüm yapılmıştır. Genotip gruplarda 30 
morfolojik karakterin biyometrik ölçümü yapılmış olup 
bu karakterlerden kıl uzunluğu, dördüncü tergum keçe 
bant genişliği, dördüncü tergum genişliği, vücut bü-
yüklüğü, üçüncü sternum genişliği, mum salgı yüzeyi 
uzunluğu, mumsalgı yüzeyi genişliği, mumsalgı yüzey-
leri arası mesafe, kanat uzunluğu ve genişliği, kübital 
b kanat damar uzunluğu, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
tergit renkleri ile scutellum renginde genotipler arasın-
daki farklılık önemli(p<0,05) bulunmuştur. Fizyolojik 
özellikler yönünden genotipler arasında varyasyon be-
lirlenememiştir. 

 
Ana arı kalitesini etkileyen bazı faktörleri 
araştırmak ve kaliteli ana arı yetiştirme 
yöntemleri geliştirmek amacıyla ya-
pılan çalışmada Kafkas (Cauca-
sica), Anadolu (Anatoliaca) 
ve Muğla genotipine 
ait arılardan ana 
arı yetiştirilerek 
bazı özellikleri 
i n ce l enm i ş -
tir. Çalışma 2 
aşamada ger-
çekleşmiş olup 
b i r i nc i s i nde 
her genotipten 
3’er adet baş-
langıç koloni-
si hazırlan-
mış 

eyinde arıcılık konusunda araştırma faaliyet-
rken konu bazlı araştırmalar yürüten Arıcılık 
İstasyonu Müdürlüğünde (Ordu) araştırma 
konularında çalışmalar yapılmaktadır.

2011 yılları arasında Enstitü/İstasyon Müdür-
9 adet sonuçlanan arıcılık projesi bulunmak-
eler incelendiğinde;

 Arıcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü 
 yürütülen çalışmada, Sinop, Samsun, Ordu, 

Trabzon, Rize ve Artvin illerinden oluşan Kara-
gesi arıcılığının işletme sayısı, işletme büyük-
me iş gücü miktarı, yetiştiricilik, hastalık ve 
e mücadele yöntem, zaman ve ilaç kullanı-
rı yetiştirme veya temini, ürün değerlendirme 
rganize olma gibi konularda genel yapı 

ek, teknik ve ekonomik sorunları 
aya çalışılmıştır. Karadeniz Böl-

arıcılık işletmelerinin durumları 
ayıyla ortaya konularak arıcılıkla 
arın alınması, plan ve projelerin 
ası sırasında kullanılabilecek bir
er elde edilerek, araştırıcılara ve 
a konu seçiminde yol gösteril-
bölgede konu ile ilgili çalışma ön-
spit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada Kastamonu, 
Ardahan (Kafkas) arı genotipleri-

olojik özellikleri ve Orta Karadeniz 
oşullarında performansları belirlen-

araştırmak ve kaliteli ana arı yetiştirme 
yöntemleri geliştirmek amacıyla ya-
pılan çalışmada Kafkas (Cauca-
sica), Anadolu (Anatoliaca(( ) 
ve Muğla genotipine 
ait arılardan ana 
arı yetiştirilerek 
bazı özellikleri 
i n ce l enm i ş -
tir. Çalışma 2 
aşamada ger-rr
çekleşmiş olup 
b i r i nc i s i nde 
her genotipten 
3’er adet baş-
langıç koloni-
si hazırlan-
mış 
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ve bunlara üç genotipten de larvalar transfer edil-
miştir. Yetiştirilen ana arılarda larva tutma oranı, 
meme boyu, meme çapı, spermateka çapı, sper-
mateka hacmi ve spermatozoa sayısı tespit edilmiş-
tir. Ayrıca başlangıç kolonilerine verilen ve üzerinde 
larva bulunan çıtaların sırasını her defasında konu-
munu değiştirilerek çıta sırasının larva tutma oranına 
etkisi araştırılmıştır. Deneme sonunda çıta sırasının 
larva kabul oranına etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
Çalışmanın 2. aşamasında yetiştirilen ana arılar üç 
farklı tipteki çiftleştirme kovanlarına verilerek kovan-
ların ana arı kalitesine etkisi araştırılmıştır. Yetiştirilen 
ana arıların kalitesine çiftleştirme kovanlarının etkisi 
önemsiz çıkmıştır.

 Çalışmada belirlenen 
larva tutma oranının İtalyan ve Anadolu genotiplerin-
de yüksek olması ana arı vasfının yüksek olduğunun 
göstergesi olup, bu genotiplerden ana arı yetiştiricili-
ğinde faydalanılmalıdır. Ana arı kalitesinde çıkış ağır-
lığı önemli bir kriter olup genotipe ve yetiştiricilikle 
ilgili faktörlere (bir başlangıç kolonisine yapılan larva 
transfer sayısı ve yaşı, başlangıç kolonisinin gücü, 
transferin kuru ve ya sulu yapılmasına, ortamın ısı 
ve nemine vs.) bağlıdır. Karniyol ana arılarının canlı 
ağırlığı diğer arılara göre daha yüksek bulunmuştur. 
Ana arının kovan içindeki yaşam süresini belirleyen 
spermateka çapı ve spermatekasına depolayabildiği 
spermatozoa sayısıdır. Spermateka çapı ne kadar 
büyük olursa o kadar çok spermatozoa depolaya-
bilir ve kovan içindeki ömrü o kadar uzun olacaktır. 

 Bu çalışmada iki grup balarısı kulla-
nılmıştır. Birinci gruptaki koloniler Arıcılık Araştırma 
İstasyonu arılığındaki koloniler arasından seçilmiştir. 
İkinci gruptaki koloniler ise Türkiye›nin Kafkas bal 
arısı merkezi olan Posof'tan seçilmiştir. Arılar aktif 
olmadıkları soğuk günlerde bal stokunu tüketmiş-
lerdir, bitkiler arıların nektar topladıkları aktif dönem-
de kesildiğinden her iki grup koloniler başlangıçtaki 
ağırlıklarını koruyamamışlardır. Bal örneklerinin mik-
roskobik incelenmesi sonucu yapılan polen analizin-

-
dan en sık rastlanan Toplu Çiçekgiller (Asteraceae), 
Baklagiller (Fabaceae), Maydonozgiller (Apiaceae), 
uçucu yağlar, aromatik yağlar ve benzeri sekonder 
metabolitler bakımından zengin olan Lamiaceae ve 
Güller (Rosaceae) familyaları olup daha çok baklagil 
(Fabaceae) familyasına ait polenler olmuştur. 
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 Modern arıcılığı geliştirme 
konusunda ülkemizde orijinal ilk çalışma olma özelliği 
taşımaktadır. 3 bölümden oluşmaktadır, 130 adet özel 
tasarımlı kovan içeren arılık bölümü, 4 kişinin kalabildi-
ği 9 m2 kullanım alanı olan bir arıcı evi bölümü, çeşitli 
amaçlara uygun 5 m2’lik çadır bölümüdür. Bu bölüm-
lerin dışında 2 ton kapasiteli bal deposu ve 650 litre 
kapasiteli su deposu ile özel çerçeve taşıma kasaları 
bulunmaktadır. D-MAS, verimsiz birçok koloniden üre-
tim etkinliği yüksek koloniler oluşturularak kışlatmaya 
arı bırakılmadan çiçeklerin yoğun nektar salgıladığı en 
yakın alanlarda nektar akımlarını hijyenik şartlarda do-
ğal arı ürünlerine dönüştürülmesine sağlayan bir sis-
temidir. D-MAS gezgin arıcılıkta en büyük sorun olan 
nakil işlemleri ile ilgili tüm zorlukları ortadan kaldırarak 
ve seri hareket kabiliyeti ile başarılı olup gezginci arıcı-
lıkta kullanılabileceği gözlenmiştir. 

 Çalışmada Anadolu ve Yöre arıla-
rının sarı orman gülü bitkisi üzerinde göstermiş olduğu 
bazı davranışsal özellikler tespit edilmiş ve aralarındaki 
ilişki ortaya konulmuştur. Ayrıca Anadolu ve Yöre arıla-
rının sarı orman gülü bitkisinin yoğun olarak bulunduğu 
alandan elde ettikleri ballar analiz edilmiş ve farklılıklar 
ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada Yöre arılarından 
elde edilen balların Anadolu arılarından elde edilen bal-

saptanmıştır. Anadolu arılarından elde edilen ballarda 
-

ra göre daha fazla miktarda saptanmıştır.

Çalışma, Hayward 
kivi çeşidinde 20 m rakımda, 3 ayrı kivi bahçesinde 
2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüştür. Her bir bahçe-
de belirlenen 6 dişi kivi bitkisinin 3 tanesine arı girişi 
serbest bırakılmış, 3 tanesine ise arıların girmesini en-
gellemek için kafes içerisine alınarak çiçeklenmeden 3 

kapatılmıştır. Belirlenen her bahçeye çiçeklenme önce-
si 5’er adet arılı kovan getirilmiştir. Bitkideki çiçeklenme 
süresince kovanlara her gün polen tuzakları takılarak, 
günlük polen sayımları yapılmıştır. Meyveler olgunlaş-
tıktan sonra her bir ağaçtaki meyveler sayılıp topla-
narak yerinde tartılmıştır. Arı girişine serbest bırakılan 
alanda ağaç başı ortalama 75.36 kg verim ve 767.16 
adet meyve hasadı gerçekleşirken, arı girişine kapatı-
lan ağaçlarda 10.86 kg verim ve 248.86 adet meyve 
hasadı yapılmıştır. 

 İtalyan ırkı 
melez kolonilerin, bal verimi ve uysallık yönünden yerli 
kolonilere göre önemli derecede üstün olduğu saptan-
mıştır. Yürütülmekte olan ıslah çalışmaları sonucu Ege 
Bölgesi şartlarına uygun, bal üretim kapasitesi yüksek 
ve hastalıklara dayanıklı hat geliştirilmesi ve damızlık 
koloni talebinin karşılanması gerekmektedir.

Enstitü/İstasyon Müdürlüklerinde 2012 yılı içerisinde 
devam eden 7 araştırma projeleri incelendiğinde;

 Ülkemiz sahip olduğu zengin flora ve 
tıbbi bitki çeşitliliği ile esansiyel yağ üretimi açısından 
dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Esansiyel yağ-
ların sahip olduğu antimikrobiyal ve enzimatik etkinin 
bal arısı üzerinde bilimsel olarak etkilerinin gösterilmesi 
yeni değerlendirmeler getirecek niteliktedir. Bakterilere 
karşı direnç oluşturmadıkları, organizmada atık bırak-
madıkları, toksik ve mutojenik olmadıkları, doğal ve 
çevre dostu oldukları için esansiyel yağların antibiyo-
tik yerine kullanımının yanı sıra gelişmeyi teşvik edici 
yem katkı maddesi olarak performansı artırmak ama-
cıyla kullanımı gündeme gelmiştir. Ülkemiz doğal bitki 
örtüsünde bulunan tıbbi bitkilerden elde edilen uygun 
özelliklere sahip bir eterik yağ karışımının bal arılarına 
besleme şerbetiyle ve değişik dozlarda verilmesi koloni 
performansı ve davranışları üzerindeki etkilerinin ince-
lenmesi bu çalışmanın başlıca amacıdır.

 Mikrosatelit markörler genetik çeşitliliğin 
belirlenmesi yönünde kullanılan çok yönlü bilgi veren 
allelik bir moleküler genetik metodudur. şimdiye kadar 
çeşitli canlılarda sistematik araştırmalarla populasyon 
yapısının belirlenmesinde çok faydalı bilgiler elde edil-
miştir. Özellikle genomu çoğunlukla ifade edebilen mik-
rosatelit markörlerin arı populasyonunda etkili olarak 
kullanılması bu konuda yapılacak çalışmalar yön vere-
cektir. Ülkemiz populasyonunu tam olarak anlayabil-
mek amacıyla 552 adet mikrosatelit setine ait primer-
lerin allel frekanslarının tespiti yapılarak ortaya çıkacak 
primer setinin ülkemiz populasyonlarına uygulanması 
gerekmektedir. Daha önce tavuk genomunda başarıyla 
uygulanan metodun bal arılarında uygulanması için pri-
mer setinin oluşturulması bu çalışmanın amacını oluş-

turmaktadır. 
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 Bütün canlılarda olduğu gibi 
Balarılarının (Apis mellifera L.) da yaşama gücünü ve 
verimini düşüren birçok hastalık, parazit ve zararlıları 
vardır. Balarısı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarının 
tümü bulaşıcı nitelikte olup, önlem alınmadığında kolo-
niler, arılıklar, bölgeler ve ülkeler arasında yayılarak kısa 
bir süre içerisinde tüm ülke ve dünya arıcılığını etkileye-
cek duruma gelebilmektedir.

Yapılan araştırmalar arıların bazı hastalık ve zararlılara 
karşı bazı savunma mekanizmaları geliştirdiklerini gös-
termiştir. Bu mekanizmalardan en önemlisi bazı has-
talık ve parazitlere karşı bazı savunma mekanizmaları 
(Hijyenik Davranış) geliştirdiklerini göstermiştir. Bu ça-
lışmada bazı balarısı hastalık ve parazitlerine karşı da-
yanıklı bir hat oluşturulması hedeflenmiştir. 

Doğal koşullarda yaşamları incelenen arıların koloni 
koşulları taklit edilerek kontrollü veya yarı kontrollü ko-
şullarda da üretileceği konusunda son 10 yıl içerisinde 
yoğunlaşan çalışmalar in vitro koşullarda da arı bireyle-
rinin elde edilebileceğini göstermiştir. Yapılacak araştır-
ma ile Türkiye de ilk defa in vitro koşullarda arı bireyleri 
yetiştirilmeye çalışılacak bu amaçla yapılan çalışmalar-
daki diyetler esas alınarak uygun diyet karışımları belir-
lenecektir. Ayrıca yetiştirilebilen arı bireyleri işaretlene-
rek gözlem kovanlarında normal koşullarda yetişmiş arı 
bireyleri ile karşılaştırılacaktır. Yapılan karşılaştırma da 
ortaya çıkacak benzerlikler ve ilişkiler ışığında in vitro arı 
yetiştiriciliğinin arı yetiştiriciliğinde ve ıslahında kullanım 
olanakları konusunda projenin devamı niteliğinde yeni 
projeler sunulacaktır. 

Proje ile böl-
gede arıcılık faaliyetinin mevcut durumu ve gelecekteki 
gelişimi incelenerek, bölgede faaliyet gösteren üreticiler 
açısından öneri ve tavsiyelerin geliştirilmesi ve gerekli 
kişi, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanacaktır. Arıcı-
lık faaliyetinin bölge için sosyo- ekonomik açıdan öne-
minin ortaya konulması sağlanacaktır. Arıcılık üretim 
faaliyetinin birim maliyetleri tespit edilerek, üreticilerin 
yaşam standardı ve gelir düzeyleri için önem arz eden 
geleceğe dönük öneri ve stratejilerin ortaya konulma-
sı sağlanacaktır. Arıcılık faaliyeti için bölgedeki etkinlik 
düzeyinin tespit edilmesiyle, kaynak kullanım etkinsiz-
liğine neden olan faktörler bölgedeki arıcılık faaliyetinin 
geleceği açısından son derece önemli olup, çalışma 
ile bu faktörler ortaya konularak ve çözüm önerilerinin 
bulunması sağlanacaktır. Bakanlık Üreticiler ve Üniver-
sitenin birlikte görev alması ile bölgenin potansiyeli ve 
sorunları ortaya konulup etkili çözüm yolları ve strateji-
leri geliştirilmeye çalışılacaktır.

 Bu çalışma ile Erzurum ilindeki mevcut arı 
yetiştiriciliğinin durumunun ortaya konması planlanmış 
olup arıcılığın halihazır durumu, arıcıların problemleri, 
faaliyetleri, arıcıların sosyal ve ekonomik durumları, arı-
cılık potansiyeli irdelenecek ve veri tabanı oluşturularak 
arıcılığın gelişmesine yönelik çalışmalara bilgi sağlana-
caktır. Çalışma alanı, Erzurum il yönetim sınırları içinde 
arıcılık işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu ilçe ve 
köyleri kapsamaktadır. Erzurum ili arı yetiştiricileri birli-
ğinin verileri dikkate alınarak örnekleme yapılmıştır. 

(
 Bal arılarının 

nektar toplama kabiliyetleri ve buna bağlı olarak da bal 
üretim potansiyelleri çok sayıda çevresel ve genetiksel 
etki altında ortaya çıkan oldukça karmaşık bir özellik 
olmasına karşın, yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi 
yanında üstün özellikler yönünden yapılacak seleksi-
yon, populasyon düzeyinde bal verimini artırmanın ilk 
ve temel yöntemidir. Buna bağlı olarak bu proje ile İzmir 
yöresi bal arılarının bireysel üstünlüklerine dayanan kit-
lesel (mass) seleksiyonu ile verimli bir hattın oluşturul-
ması, bu hattan üretilecek damızlık koloni ve/veya ana 
arıların bölge arıcılarına ulaştırılarak üretici düzeyinde 
koloni başına birim üretkenliğin artırılması, bu çalışma-
dan sonra başlatılacak melezleme ve hibrit çalışmaları 
için gerekli materyalin oluşturulma amaçlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi bün-
yesinde yürütülen proje ile Akdeniz bölge koşullarına 
uygun, nitelikli, morfolojik çeşitliliği, davranış ve per-
formans özellikleri tanımlanan ve korunan arı popülas-
yonlarının sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
Araştırma Akdeniz Bölgesinin Adana, Mersin, Kahra-
manmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis, Antalya, Isparta 
ve Burdur illerini kapsamaktadır. Proje 2009 yılında 
başlatılmış olup 2012 yılı içerisinde bitirilmesi planlan-
maktadır. Proje bütçesi 189.432 TL’dir. Proje sonucun-

da; Akdeniz Bölge koşullarında, üreme gücü, kuluçka 

etkinliği ve bal verim özelliği yüksek, iyi huylu, sakin, 

hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı, hijyen, oğul verme 

eğilimi düşük ve kışlama kabiliyeti yüksek kolonilerin 

seçimi yapılması, seçilen bu anaç materyalden yetiştiri-
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len ana arıların oluşturduğu koloniler üzerinde davranış 

ve performans testleri, seleksiyon ve ıslah çalışmaları 

sürdürülerek, verimli ve nitelikli arı materyalinin elde tu-

tulması, bu materyalden yetiştirilecek ana arıların bölge 

arıcılarının hizmetine sunulması, bölgede, koloni başına 

bal verim artışının sağlanması, arı hastalıklardan ve ye-

tiştirme faktörlerinden meydana gelen ani arı ve koloni 

kayıplarının önlenmesi bu sayede bölge arıcılığına yeni 

ivmeler kazandırılması projenin hedefleri arasındadır.

 

Uludağ Üniversitesi bünyesinde yürütülen proje ile bir 

arı paraziti olan varroa (Varroa destructor) Anadolu arı-

sının Ege ekotipinden (Apis mellifera anatoliaca) ara-

sında biyolojik bir yaklaşımı öngören çift yönlü seçimle 

dayanıklı bal arısı kolonilerinin belirlenmesi ve seçilen 

kolonilerde direnç mekanizmasının belirlenmesi ve yer-

li Anadolu arısının korunması amaçlanmaktadır. Proje 

2009 yılında başlatılmış olup 2012 yılı içerisinde biti-

rilmesi planlanmaktadır. Proje bütçesi 126.599 TL’dir. 

Proje sonucunda; Varroa paraziti açısından en düşük 

olan kolonilerin seçimi ve bu kolonilerden yapay to-

humlama ile resiprokal çaprazlamalar yapılarak dirençli 

olanların sabitlenmesi, Varroa parazitine karşı Anadolu 

bal arısında direnç mekanizmasının belirlenmesi, di-

rençli olarak belirlenen kolonilerin çoğaltılması için izole 

bir bölge veya ada tahsisi için başvuru yapılması ve di-

rençli Anadolu bal arısı kolonilerinin korunması projenin 

çıktıları arasındadır.

 Namık Kemal Üniversitesi bünye-

sinde yürütülmektedir. Projenin konusu Muğla arısının 

hijyenik davranışlarının ıslahı yoluyla Amerikan Yavru 

Çürüklüğü’ne dirençli bir bal arısı hattı elde etmeye yö-

neliktir. Arıcılık sektöründe sorun olmaya devam Ame-

rikan yavru çürüklüğü hastalığına karşı dirençli damızlık 

Anadolu arısı edilmesi ve damızlık kolonilerden yetişti-

rilen ana arıların bölge üreticilerine yayılması hedeflen-

mektedir. 

Proje 2011 yılında başlatılmış olup 2014 yılı içerisin-

de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje bütçesi 103.789 

TL’dir. Proje sonucunda; Amerikan Yavru Çürüklüğü’ne 

dirençli bir bal arısı hattı elde edilmesi, damızlık kolo-

nilerden yetiştirilen ana arıların bölge üreticilerine yayıl-

ması projenin hedefleri arasındadır.

2000 yılından günümüze kadar arıcılıkta ıslah, besleme 
ve yetiştiricilik ile ilgili birçok konuda araştırma projesi 
yürütmüş ve yürütmekte olan Genel Müdürlüğümüz 
Tarımsal Araştırma Mastır Planı hedefleri doğrultusun-

da, her geçen gün arıcılık sektörünün sorunlarına çö-

züm getirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda araştır-

maların daha etkili olabilmesi için çıktılarını kongreler, 

sempozyumlar ve yayın organları aracılığıyla sektör 

paydaşları ile paylaşmaktadır. Genel Müdürlüğümüz 

arıcılık konusunda gelecekte de etkin çalışmalara ze-

min oluşturması için bağlı kurum ve kuruluşlar ile ilgili 

yetki ve sorumlulukları çerçevesinde arıcılığın daha da 

ileriye götürülmesi noktasında idari ve teknik tedbir ve 

çalışmalarını sürdürerek, laboratuvar alt yapısını geliş-

tirerek her türlü arıcılık araştırmalarını yapabilecek ko-

numa gelmiştir. Ar-Ge Destek Programı kapsamında 

üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuru-

luşlarının, çiftçi örgütlerinin ve özel sektör projelerinin 

gelecek yıllarda da desteklenmesine devam edilecek-

tir. Bu destek programı ile adı geçen sektörlerin Ar-Ge 

kapasitelerinin artırılması ve Türkiye arıcılığı ile ilgili so-

runlarına yönelik olarak bilimsel ve teknik çözümlerin 

getirilmesine ile arıcılık sektörü daha hızlı ilerleyecektir.
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İçinde bulunduğumuz günler, arıcılık açısından iki 

önemli konunun tartışıldığı günlerdir. Bunlardan 

ilki, iklim değişikliği ve bunun canlılar üzerideki ola-

sı etkileri, diğeri ise gıda güvenliği ve balda kali-

te kavramıdır. Birçok bilim insanına göre biyolojik 

dünyamız bir yol ayrımındadır. Hemen önlem alın-

maz ise, önümüzdeki 50 yıl içinde Dünya ikliminin 

giderek artan bir hızla değişeceği, arıların da için-

de bulunduğu böcekler sınıfı başta olmak üzere 

türlerin % 30’unun yok olacağı ileri sürülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm dünyada gıda 

güvenliği kavramı, doğal gıdalarla beslenme iste-

ği daha çok ilgi uyandırmakta, bu yönde çabalar 

gittikçe artmaktadır.  Bal en yaygın olarak üretilen 

doğal gıdalardandır. 

Öncelikli amaçları farklı olsa da arıcılığın günümüz-

de hem gelişmiş refah toplumlarının hem de geliş-

mekte olan toplumların önemle üzerinde durdukla-

rı bir üretim dalı olduğu gözlenmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde arıcılık arı ürünleri üretim alanı olması yanı 

sıra öncelikle bitkisel üretimin bir girdisidir. Bitki 

tozlaşmasındaki etkinliği ile bal arıları bu ülkelerde 

yoğun tarım teknikleri arasında sayılmakta ve arıcı-

lığa her türlü destek verilmektedir. Toprağa bağımlı 

olmaması, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük 

olması, her türlü materyal ve ekipmanın yurt içi 

kaynaklardan sağlanabilmesi, diğer tarım dallarına 

kıyasla az iş gücü kullanması, ürünlerinin kolayca 

saklanabilmesi ve değer fiyatla satılabilmesi gibi 

özellikleri ile arıcılık gelişmekte olan ülkelerde ise 

kırsal nüfusa iş, gelir ve sağlıklı beslenme olanağı 

sağlama aracı olarak kabul edilmektedir. 

Ana arı ve paket arı yetiştiren,  bal, arı sütü, polen, 

arı zehiri, propolis, balmumu, gibi değerli ürünleri 

üreten, kimilerine göre bir sanat olan arıcılık, bitki-

sel üretime de tozlaşma yoluyla katkı sağlamakta-

dır. İlk çağlardan bu yana özellikle Eski Dünya’da 

geleneksel olarak yapılan arıcılık II. Dünya Savaşı 

sonrasında ivme kazanmış, 20. Yüzyıl’ın ikinci yarı-

sında hem koloni sayısı hem de bal üretimi düzenli 

olarak artmıştır. Son elli yılda koloni sayısında % 50 

bal üretiminde de % 120 artış olmuştur. Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO)’nün 2010 yılı tarım istatistikle-

rine göre,  dünyada 66 milyon 180 bin dolayında 

koloniden bir milyon 540 bin ton bal üretilmiştir. 

Türkiye arıcılığında 1960’lı yıllardan bu yana koloni 

sayısının 3.5 milyon arttığı, buna karşın  orman ve 

çayır mera alanlarının  azaldığı, ülke topraklarının 

büyük bir çoğunluğunun  erozyona maruz kaldığı 

görülmektedir. Monokültür tarımın artması ve pes-

tisitlerin yaygın olarak kullanılması da bal arılarının 

yararlandığı nektar kaynaklarını azaltmıştır. Bu du-



rum tüm çabalara karşın hem koloni verimlerinin istenilen dü-

zeye çıkmasını engellemiş hem de daha yoğun gezgin arıcılığın 

yapılmasına neden olmuştur. 

Arıcılık denildiğinde ilk akla gelen ürün baldır. Ancak son yıl-

larda arı sütü, polen ve propolis başta olmak üzere öteki arı 

ürünleri ile yapılan bilimsel çalışmaların da katkılarıyla dikkatler 

bu ürünlere de yönelmiştir. Bazı ülkeler eğitim, ekipman ve arı 

genotipi gibi arıcılık alt yapısını uygun hale getirerek bu ürünle-

rin de üretimine yönelmişlerdir. Yazık ki başta Ege ve Akdeniz 

Bölgeleri olmak üzere,  ekolojisi ve koloni varlığı arı ürünleri üre-

timine son derece uygun ülkemizde, bal üretimi dışında polen, 

arı sütü, propolis gibi diğer arı ürünlerinin üretimi yok denecek 

kadar azdır.

Dünya koloni varlığı son on yılda hız kesmiş olmasına kar-

şın  1961–2010 yılları arasında sürekli  artarak 44 milyon 175 

binden,  66 milyon 180 bine yükselmiştir. Ancak bu artış tüm 

Ana Karalar ve ülkeler bakımından benzer olmamış, genel ola-

rak gelişmiş ülkelerin yer aldığı 1980’lerden bu yana  Kuzey 

Yarıküre’de  koloni sayıları azalırken ya da sabit kalırken, Gü-

ney Yarıküre’deki ülkelerde koloni sayıları sürekli olarak artma-

ya devam etmiştir. 

Yirminci yüzyılın ortalarından başlayarak çerçeveli kovan kul-

lanımının yaygınlaşması, çağdaş arıcılık tekniklerinin benimse-

nerek uygulanması ve dünyada değişen ekonomik anlayışlar 

sonucu hem koloni sayıları hem de bal üretimi 1980’li yıllara 

kadar sürekli artmıştır. Seksenli yıllardan sonra bal üretimin-

de önde gelen ülkelerden ABD başta olmak üzere, Almanya, 

Fransa, İtalya ve Arjantin’de  koloni sayılarının azalması ya da 

sabit kalmasına karşın,  bu ülkelerde  üretim artmaya devam 

etmiştir. (Çizelge 1). 
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Ülkeler

Çin

Koloni Say. (adet) 3356000 4165000 5552809 7483472 6814970 8777150 8777150

Bal Üretimi (ton) 53262 75352 190764 197497 251839 407367 398000

Bal Verimi (kg) 15.87 18.09 34.35 26.39 36.95 46.41 45.35

Türkiye

Koloni Say. (adet) 1487400 1794070 2226000 3283458 4267123 5339220 5602670

Bal Üretimi (ton) 8001 14889 25170 51286 61091 82003 81115

Bal Verimi (kg) 5.37 8.29 11.30 15.61 14.31 15.36 14.48

Etiyopya

Koloni Say. (adet) 2433333 2924000 3378600 3900000 3220430 4598230 4598230

Bal Üretimi (ton) 14400 17400 20500 23000 29000 40688 45300

Bal Verimi (kg) 5.91 5.95 6.06 5.89 9.00 8.85 9.85

İran

Koloni Say. (adet) 350000 462000 739000 1350000 3350000 3500000 3500000

Bal Üretimi (ton) 2450 3230 5170 10000 25260 46000 47000

Bal Verimi (kg) 7.00 6.99 6.99 7.40 7.54 13.14 13.43

Arjantin

Koloni Say. (adet) 650000 800000 1100000 1400000 2800000 2970000 2970000

Bal Üretimi (ton) 20000 25000 37600 47000 93000 62000 59000

Bal Verimi (kg) 30.76 31.25 34.18 33.57 33.21 20.88 19.87

ABD

Koloni Say. (adet) 5514000 4634000 4141000 3210000 2620000 2498000 2684000

Bal Üretimi (ton) 124316 106401 90608 90130 99945 66413 79789

Bal Verimi (kg) 22.54 22.96 21.88 28.07 38.14 26.59 29.73

Kenya

Koloni Say. (adet) 500000 680000 1084000 2000000 2490000 2510000 2510000

Bal Üretimi (ton) 5000 6800 10840 20000 24940 25100 24000

Bal Verimi (kg) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.01 10.00 9.56

İspanya

Koloni Say. (adet) 728000 497700 797000 1560000 2125100 2425000 2425000

Bal Üretimi (ton) 9068 8127 12513 23458 28860 32330 34000

Bal Verimi (kg) 12.45 16.32 15.70 15.03 13.58 13.33 14.02

Meksika

Koloni Say. (adet) 1985000 1665700 2380600 2114489 1945000 1774760 1842130

Bal Üretimi (ton) 24000 36400 65245 66493 58935 56071 55684

Bal Verimi (kg) 12.09 21.85 27.40 31.44 30.30 31.59 30.23

Polonya

Koloni Say. (adet) 1204000 1385000 2208000 1650000 1300000 1450000 1450000

Bal Üretimi (ton) 3578 9000 8906 13794 8623 14007 12467

Bal Verimi (kg) 2.97 6.49 4.03 8.36 6.63 9.66 8.60

Yunanistan

Koloni Say. (adet) 680000 988799 1128000 1216000 1289572 1340000 1340000

Bal Üretimi (ton) 5978 6932 11541 11496 14356 16000 14300

Bal Verimi (kg) 8.79 7.01 10.23 9.22 11.13 11.94 10.67

Romanya

Koloni Say. (adet) 653000 975712 1097400 1201000 614000 998000 1057190

Bal Üretimi (ton) 4400 7638 14421 10579 11746 19937 22222

Bal Verimi (kg) 6.73 7.82 13.14 8.80 19.13 19.98 21.02

Fransa

Koloni Say. (adet) 890000 1073900 1100000 1121700 1150000 1016630 981914

Bal Üretimi (ton) 8000 11746 10063 17452 15691 15527 15974

Bal Verimi (kg) 8.98 10.93 9.14 15.55 13.64 15.27 16.27

Brezilya

Koloni Say. (adet) 310000 253000 280000 700000 824000 850000 850000

Bal Üretimi (ton) 7749 6315 6202 16181 21865 38764 44600

Bal Verimi (kg) 24.99 24.96 22.15 23.11 26.53 45.60 52.47

Almanya

Koloni Say. (adet) 1997000 1496784 1528800 1605000 902000 694851 684141

Bal Üretimi (ton) 9360 23829 14907 25467 20409 16460 23137

Bal Verimi (kg) 4.68 15.92 9.75 15.86 22.62 23.69 33.82

Kanada

Koloni Say. (adet) 336910 407560 607800 532205 599863 592120 617264

Bal Üretimi (ton) 15902 23152 29235 32109 31857 31920 33710

Bal Verimi (kg) 47.19 56.80 48.06 60.33 53.10 53.91 54.61

İtalya

Koloni Say. (adet) 620000 750000 830000 1000000 900000 500000 500000

Bal Üretimi (ton) 5800 7200 4000 10000 10000 10224 9400

Bal Verimi (kg) 9.35 9.60 4.81 10.00 11.11 20.45 18.80

Avustralya

Koloni Say. (adet) 323447 367943 510812 405000 428000 368000 368000

Bal Üretimi (ton) 19800 22258 24954 21198 21381 16595 16200

Bal Verimi (kg) 61.21 60.49 48.85 52.34 49.95 45.10 44.02

Dünya

Koloni Say. (adet) 44175273 46022711 51203728 59808813 58805719 65386783 66187715

Bal Üretimi (ton) 679558 802928 974529 1180561 1255185 1535186 1541548

Bal Verimi (kg) 15.38 17.44 19.03 19.73 21.34 23.48 23.29
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Çizelge 1’de, Dünya’nın önde gelen arıcılık ülkeleri yer 

almaktadır. Bu ülkeler arasında FAO’nun 2010 yılı koloni 

kayıtlarında sekiz milyon 800 bin koloni ile ilk sırayı Çin 

almakta, beş milyon 600 bin koloni ile Türkiye ikinci sı-

rada ardından da Etiyopya, İran ve Arjantin gelmektedir. 

Bal üretiminde de ilk sırayı yine Çin almakta (400 bin ton), 

sonra Türkiye  (80 bin ton) ve ABD (79 bin ton) gelmek-

tedir.

Bal verimi Çin, Arjantin, ABD, Meksika, Kanada, Brezilya 

ve Avustralya’da dünya ortalamasının üzerinde olup 30 

bu oran 1/3’e yükselmiştir. Bu süreçte Çin, Arjantin, 

Meksika, gibi başlıca bal üreticisi ülkelerin dışsatımı 

da iki kat artarak 100 bin tondan 200 bin tona ulaş-

mıştır. Bal dış satımı yapan ülkeler arasında yer alan 

Almanya aynı zamanda büyük miktarda dış alım yap-

makta, bunun bir kısmını AB içindeki üçüncü ülkelere 

satmaktadır Türkiye, 2000’lerin başına kadar, yıllara 

göre değişmekle birlikte 5 -15 bin ton dışsatım ya-

parken, ülke koşulları ve dış talepteki değişmeler so-

nucu 2010 yılında 900 ton bal dış satışı yapabilmiştir 

(Çizelge 2).

- 60 kg arasındadır. Ülkemizde bal verimi yıllar itibarıyla 

küçük değişmelerle yaklaşık olarak 15 kg olup,  dünya 

ortalamasından (23 kg) oldukça düşüktür. Bal verimi ba-

kımından ülkemiz,  AB ülkelerine benzerlik göstermek-

tedir. Örneğin bal verimi İspanya’da 13 kg, Polonya’da 

10 kg, Yunanistan’da 11 kg, Fransa‘da 16 kg İtalya’da 

18 kg kadardır. Bal üretiminde önde gelen ülkelerden 

Çin,  ABD, Arjantin ve Meksika’da gibi önemli arıcılık ül-

keleri de dahil olmak üzere birçok ülkede 1990’lı yıllara 

kadar artan koloni verimlerinin son 15 -20 yıllık süreç-

te artmadığı hatta bazı  ülkede  azaldığı görülmektedir. 

Benzer durum Dünya ortalama bal verimi açısından da 

izlenebilmektedir. Dünya ortalama bal verimi 1961 de 

15 kg iken,  1990 da 20 kg’a çıkmış, 2000’li yıllarda bal 

verimi 21 ila 23 kg arasında seyretmiştir (Çizelge 1).

Seksenli yıllara kadar talebin arkasında seyreden bal dış-

satımı, 25 yılda küçük dalgalanmalarla birlikte 211 bin 

tondan 500 bin tona çıkmıştır. Anılan yıllarda üretilen ba-

lın ¼’ü uluslararası pazara sunulurken son birkaç yılda 

Arı ürünleri dışalımcısı ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri ve 

diğer ülkeler olmak üzere iki grupta toplanabilir. AB 

ülkeleri 2001-2010 yılları arasında her yıl 220-250 bin 

ton bal dışalımı yapmışlardır. Birlik içinde en büyük alı-

cılar ise başta Almanya olmak üzere İngiltere, Fransa 

ve İtalya’dır. AB ülkeleri dışında dışalımcı ülkelerden 

en önemli ikisi ABD  (ortalama 105 bin ton) ve Japon-

ya (ortalama 40 bin ton)’dır. AB ve bu iki ülke toplam 

dışalımın ¾’ünü gerçekleştirmektedirler (Çizelge 3).

Dışalımdaki payı % 50’ye ulaşan AB ülkelerinde kişi 

başına yıllık bal tüketimi 0.7 kg’dır. AB’ de son yılarda 

dışalımda yükselmeler olmuştur. Balın % 80’i sofra-

lık % 20’si başta fırıncılık olmak üzere gıda sanayinde 

kullanılmaktadır. Birliğe dışsatım yapan ülkeler sırasıy-

la; Arjantin, Çin ve Meksika’dır. AB Ülkeleri, uluslara-

rası ticaretin giderek artan fiyat baskılarına karşı tüm 

tarımsal ürünlerde olduğu gibi arıcılarını da fiyat des-

teklemeleriyle korumuş, arıcılığın ve arıcıların ayakta 

kalmasını sağlamıştır. Ancak AB 2006 yılından itiba-

ren Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlı olarak fiyat 

%

Arjantin 107670 128503 103998 154141 79861 134153 69228 181311 57969 160291 12.47

Çin 91285 93364 82001 108247 65288 95580 89277 153480 78222 132778 10.33

Almanya 23311 77897 20958 68861 23771 85318 27598 121409 22021 109756 8.54

Meksika 19026 31836 25473 48381 30912 56454 29646 83789 26984 81239 6.32

Brezilya 14442 18940 14600 23359 12907 21194 18271 43571 25987 65791 5.12

Yeni Zel. 3631 25365 4134 26972 4871 40061 5793 47165 8209 59861 4.66

Kanada 12376 24996 13594 29435 16763 36273 22640 66883 12162 42036 3.27

Romanya 6634 12523 9606 20504 6254 16306 7087 25384 10654 41018 3.19

Vietnam 16210 14217 14647 16557 16730 21987 19807 33029 18176 33200 2.58

Avustralya 7201 20361 8856 21636 5638 18936 7324 28489 8905 32684 2.54

Hindistan 16769 26361 8136 13450 12231 22606 15588 34455 13311 30313 2.36

Şili 7159 9981 7482 12092 7316 12777 10270 29568 9848 29083 2.26

Fransa 3031 15656 3985 18076 4620 25997 5704 32457 3702 25468 1.98

Uruguay 8876 10947 12083 17396 14215 22181 8978 25117 6129 16622 1.29

Türkiye 2143 6564 1916 4449 398 1293 397 2286 900 4495 0.35

Dünya 750491   831334   920851   1252495   1285005 67.29
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desteğini terk etmiştir. Buna karşılık AB diğer çiftçileri 

gibi arıcılarını da dış rekabete karşı korumada yeni çö-

zümleri uygulamaya koymuş, bitki ve hayvan sağlığı 

ve gıda güvenliği koşullarını daha etkili biçimde yerine 

getirmeye başlamıştır. Bu amaçla 1995 yılından sonra 

Gıda Kodeksinde tüketici beklentileri yönünde yapılan 

yeni düzenlemeler üretici ülkelerin AB ülkelerine gıda 

satışlarını her geçen gün daha da zorlaştırmıştır. Top-

luluk, refah düzeyi, ürün miktarı, çeşitliliği ve kalitesi 

bakımından ulaşılan düzey nedeniyle  bal da dahil ol-

mak üzere tarım ürünleri dışalımında son derece seçici 

davranmaktadır.

Arıcılık, Anadolu insanının kültüründe yer edinmiş ge-

leneksel bir tarımsal faaliyettir. Türkiye’nin her yöresin-

de arıcılık yapılmaktadır. 1970’li yıllarda iki milyon olan 

koloni varlığı 2000’li yıllarda dört milyon 200 bine, bal 

üretimi 20 bin tondan 70 bin tona yükselmiştir. Sonraki 

on yıllık süreçte koloni varlığımız 1 - 1,5 milyon daha 

artmış olmasına karşın bal üretimimiz, iklimde yaşanan 

dalgalanmalar nedeniyle yıllara göre 60 - 80 bin ton 

arasında değişmiştir. Bu süreçte koloni verimlerinde 

önemli bir değişiklik olmamış,  14 – 16 kg arasında kal-

mıştır. 

Türkiye’de genelde hayvancılıkta, özelde arıcılıkta gös-

terilen tüm çabalara karşın birim başına verimlerinin 

artırılamadığı, arıcılıkta bal veriminin dünya ortalama-

sına göre düşük olduğu söylenebilir. Kuşkusuz ülke-

lerin coğrafi konumları, iklimi, bitki örtüsü, topoğrafik 

yapıları gibi çevresel etmenler, arı materyalinin genotipi 

ve ıslah düzeyi,  arıcıların bilgi ve beceri düzeyleri gibi 

birçok etken koloni verimlerini etkilemektedir. Ancak 

konuya başka bir bakış açısından da bakmak müm-

kündür. Çizelge 4’de bazı önemli arıcılık ülkelerinde ko-

loni varlıkları, yüzölçümleri, 100 kilometrekareye düşen 

koloni sayıları ve bal verimleri verilmiştir. Çizelge 4'den 

de izlenebileceği gibi çok farklı coğrafi bölgelerde yer 

alan ülkelerde koloni yoğunluğunun bal verimi üzerine 

önemli etkisi vardır. Örnek olarak, 100 kilometrekareye 

düşen koloni sayısının 5 olduğu Avustralya’da koloni 

başına bal verimi 52 kg,  Kanada’da ise koloni sayısı 6, 

bal verimi 57 kg kadardır. Dünya’da koloni yoğunluğu 

açısından ilk sırayı 985 koloni ile Yunanistan almakta, 

bunu 645 koloni ile Türkiye izlemektedir. Aşağıdaki çi-

zelgeden de görüleceği gibi genel bir ifade ile koloni 

yoğunlunun 1 koloni/km2 altında olan ülkelerde koloni 

verimleri yüksek, bu değerin 1,5’in üzerinde olması du-

rumunda ise koloni verimlerinin düşük olduğu söyle-

nebilir. Buradan çıkarılacak sonuç, Türkiye’de hemen 

her yöredeki nektar kaynaklarından yüksek düzeyde 

yararlanıldığı, üretimde sınırlara gelindiği, bir yandan 

nektar kaynaklarını zenginleştirmeye çalışılırken öte 

yandan koloni sayılarını azaltacak yollarının aranması 

gerektiğidir.

Koloni 

varlığı

(bin)

Yüzölçümü

(bin km2)

Kololni 

/ 100 

km2

bal 

verimi 

(kg)

Çin 8200 9 600 85 45
Türkiye 5000 775 645 15

Etiyopya 4500 1 104 489 9
İran 3500 1 650 212 12

Arjantin 2700 2 780 97 25
İspanya 2400 506 474 14

ABD 2400 9 630 25 30
Meksika 1800 1 965 91 30

Yunanistan 1300 132 985 10
Fransa 1000 550 183 16

Almanya 750 357 210 22
Kanada 610 9 985 6 55

Avustralya 350 7 692 5 52

%

ABD 105543 138546 126071 188304 105438 174692 104962 232101 95473 230907 17.97

Almanya 95446 166231 87499 152927 94077 191530 91923 248402 82575 255371 19.87

Japonya 43162 57424 40072 62124 37887 67280 41682 85554 39950 93911 7.31

İngiltere 27980 61836 29180 69581 30109 84661 30297 104683 30411 102937 8.01

Fransa 19261 43330 22106 50954 23489 63334 27960 94194 23413 85549 6.66

İspanya 15017 22175 17782 29136 11560 22560 16290 39839 15263 36837 2.87

İtalya 14030 25909 13855 28338 10686 24713 13389 44223 15171 51550 4.01

Hollanda 11517 20074 10317 22427 8436 24099 8583 28601 10578 37106 2.89

S.Arabistan 11264 30637 13362 34002 9139 27140 8819 34253 8220 29480 2.29

Türkiye 148 521 44 126 54 215 1247 4002 9 113 0.01

Dünya 750491 831334 920851 1252495 1285005 71.89
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Ülkemizdeki koloni varlığına ilişkin değişik değerlendir-

meler yapılabilir. Bunda büyük ölçüde sayım sistemle-

rine ve tarım sektöründe tutulan kayıtlara fazla güven 

duyulmamasının etkisi vardır. Ancak Türkiye’de 1990 

- 2010 yılları arasında koloni sayılarında düzenli artış 

eğiliminin devam ettiği söylenebilir. Türkiye’de 5-5.5 

milyon koloniden 70 - 80 bin ton bal üretilmekte, kişi 

başına 1 kg bal tüketilmektedir. Ülkede üretim iç ve dış 

talebi karşılamakta, önemli bir stok sorunu da yaşan-

mamaktadır. Türkiye arıcılığının görünümünü üç farklı 

açıdan fotoğraflamak olasıdır. Bunlardan ilki arıcıları-

mızın sosyo-ekonomik görünümü, ikincisi arıcılığın ya-

pısal görünümü ve son olarak da arıcılığımızın teknik 

düzeyidir. 

Sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmede insan fak-

törü ön plana çıkmaktadır. Bu konuda örgütlenmeye 

önemli görevler düşmektedir. Türkiye arıcılık işletme-

lerinin sosyo-ekonomik analizine yönelik dar kapsamlı 

birkaç araştırma dışında çalışma yoktur. Arıcıların bilgi 

ve beceri düzeyleri, ekonomik güçleri, öncelikleri, so-

runlara yaklaşım biçimleri gibi birçok etmene ilişkin bilgi 

yetersizliği örgütlenme konusunda en önemli engeller-

den birisidir. Bu konuda tarım sektöründe geçmişte ya-

şananlar, umut bağladığımız ‘Arıcı Birlikleri’ konusunda 

bizleri uyanık olmaya zorlamaktadır. Birlik yöneticileri-

nin yönlendirme yetenekleri, yönetme kapasiteleri ve 

sorunlara yaklaşımları ile birlik içindeki üye ve çalışan-

ların deneyim ve alışkanlıkları verimliliğin artırılmasına 

yönelik adımların sonuç vermesine izin verir nitelikte 

olmalıdır. Ayrıca sosyal ve mesleki örgütlenme konu-

sunda Arıcı Birlikleri ile sağlanan ilerlemeler ekonomik 

örgütlenmelerin önünü kapatmamalıdır. Yapısı gereği 

birliklerin ekonomik organizasyonlar olarak da değer-

lendirilmesi sağlıklı bir yaklaşım değildir. Kooperatifler, 

ziraat odaları ve yetiştirici birliklerinden oluşan tarımsal 

örgütlenmede, kooperatifler çiftçinin ekonomik kolunu, 

üretici birlikleri politika, yönlendirme ve lobi oluşturma 

kolunu, ziraat odaları ise hükümet ve çiftçi arasında 

köprü görevi yapan mesleki kolunu oluşturmaktadır. 

Bu yapılanmada üretici örgütlerinin görev ve fonksiyon-

larının birbirini tamamlaması oldukça önemlidir. 

Ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler olan kooperatifler; 

çevrenin korunması, istihdam olanaklarının sağlanma-

sı, var olan kaynakları harekete geçirme, yatırım yap-

ma, yoksullukla mücadele etme, ekonomik ve sosyal 

gelişmeye katkıda bulunma gibi amaçları olan evren-

sel bir örgütlenme modelidir. Türkiye’de kooperatifçi-

liğin gelişme potansiyeli için gerekli bütün ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasi koşullar bulunmasına karşın 

yılların birikimi ile oluşan sorunlar, yasal düzenlemelerin 

zamanında yapılmamış ve konunun öneminin yeterin-

ce anlaşılamamış olması, bugünkü sorunlu yapının en 

önemli nedenleri arasında sayılabilir. Kooperatifçilik kır-

sal alanda dağınık ve düzensiz, olanakları birleştiren, 

geliştiren ve güçlendiren, ulusal nitelik kazandıran iyi 

bir dayanışma aracıdır. AB’de tarım girdilerinin tedariki, 

tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alanlarında 

kooperatifler oldukça etkili piyasa paylarına sahiptir.

Türkiye arıcılığının bugünkü yapısal görünümü de ge-

leceğe yönelik umutlarımızı azaltıcı niteliktedir. Türkiye 

arıcılığının yapısına ilişkin olarak pek çok nokta dikkate 

alınarak değerlendirme yapılabilirse de sayısal değişim 

dikkate alınacak noktalardan ilkidir. Türkiye’de son 50 

yıllık süreçte koloni sayısının sürekli artması, ilkel kovan 

kullanım oranının azalmasıyla artan verimin son on beş 

yılda 14-16 kg düzeyinde kalmasıdır. Yarım yüzyıllık 

süreçte koloni sayısı üç milyon artarken arıların yarar-

landığı orman alanları beş milyon ha, çayır mera alan-

ları ise 16 milyon ha azalmış, ülke topraklarının % 70’i 

erozyonla karşı karşıya kalmıştır. Tarım alanlarında pes-

tisit kullanımının denetimsiz ve zamansız yapılması da 

bal arılarının nektar kaynaklarını azaltmıştır. Bu durum 

son yıllarda hem koloni verimlerinde azalmaya hem de 

gezgin arıcılığın daha yoğun yapılmasına neden olmuş-

tur. Arıcılığın Türkiye’de işsizlik sorununun çözümüne 

katkı sağlama aracı olarak görülmesinin ve arıcı türe-

tilmesinin de bu tablonun ortaya çıkmasında önemli 

payı vardır. Oysa Arıcı Birlikleri ve kamunun ilgili hizmet 

birimlerinin destekleme politikalarını gözden geçirerek 

seçici davranması, tüm arıcılık işletmelerinin destek-

lenmesi yerine geçimini arıcılıktan sağlayan optimum 

büyüklükteki arıcılara destek verilmesi,  yeni başlamak 

isteyenlere bilgi, beceri konularında belirli nitelikleri ta-

şıma zorunluluğu getirilmesi gibi koloni sayısını azaltıcı 

yönde çözümler üretilmesi zorunludur.

Arıcılığımızın teknik görünümü izlendiğinde, genel bir 

değerlendirme ile Türkiye’de kolonilerin verimleri dü-

şüktür denilebilir. Bir başka deyişle gösterilen çaba-

lara karşın bal verimi tatmin edici düzeyde yükseltile-

memiştir. Türkiye arıcılığında teknik anlamda ve verimi 

artırmaya yönelik çabalar; çevreyi iyileştirmeye yönelik 

çabalar, genotipi iyileştirmeye yönelik çabalar, ürün çe-

şitlendirme,  pazarlama, örgütlenme olmak üzere üç 

grupta incelenebilir.

Bu süreçte, en fazla dikkat ve ağırlık koloni yöneti-

mini iyileştirme çalışmalarına verilmiştir. Ancak çevre 

koşullarını iyileştirme çabaları koloni yönetimiyle sınırlı 

kalmış, nektar ve polen kaynaklarında meydana gelen 

olumsuzluklara karşı kolonileri daha fazla gezdirmek-

ten başka çözüm bulunamamıştır.



Arıcılık gerek bal arılarının yaşam biçimi gerekse ürünle-

rinin ham maddelerinin doğrudan doğadan toplanma-

ları nedeniyle doğaya en bağımlı hayvancılık faaliyetidir. 

Modern arıcılıkta verim artışı başta iklim, bitki örtüsü 

ve dağılımı gibi doğal koşulların elverişli olması, çağdaş 

üretim yöntemleri, teknolojinin kullanımı ve genotipin 

iyileştirilmesi yoluyla gerçekleşebilir. Doğadan yararlan-

ma derecesi de arı kolonisinin kimi kalıtsal özelliklerine 

bağlıdır. 

Genotipi iyileştirme çalışması kolonilerin ana arılarını 

genç ana arılar ile değiştirmekten ve var olanı koru-

maktan çok daha kapsamlı bir uğraştır. Bal arıları bi-

yolojileri gereği diğer çiftlik hayvanlarından farklılıklar 

göstermektedir. Ülkemizde bugüne dek genotipin iyi-

leştirilmesi adına yapılanlar ne yazık ki ana arı yetiştiri-

ciliğinden öteye gidememiştir. Bunda ülkede yürütülen 

arıcılık biçiminin de katkısı büyüktür. Arıcılarımız, bir 

üretim sezonu içinde Ege ya da Akdeniz Bölgesi’nden 

başlayarak Orta ve Doğu Anadolu’dan tekrar Ege 

Bölgesi’ne gelerek farklı kaynaklardan yararlanmayı 

planlamaktadırlar. Birbirinden çok farklı yörelerin tü-

münde tatmin edici sonuçlar veren genotipin oluşturul-

ması olanağı yoktur. 

Günümüzde, gıda güvenliği kavramı gelişmiş ülkeler-

den tüm dünyaya doğru yaygınlaşmaktadır. Kuşkusuz 

tüketici bilinci yükseldikçe güvenilir gıdalara talep de 

artacaktır. Organik tarım kapsamında organik bal üreti-

mine yönelik çabalar da bunun arıcılık sektörüne yansı-

masıdır. Ancak bal standartlarına göre, uygun koşullar-

da üretilen ballar herhangi bir katkı ve kalıntı içermez. 

Bu nedenle özellikle doğal bitki örtüsünün egemen 

olduğu alanlarda üretilen ballar, insan sağlığına zararlı 

herhangi bir madde içermezler. Arıcıların kolonilerinde 

bilinçsiz ya da yanlış uygulamalarından kaynaklanan 

sorunlar var ise ki bu da sanıldığı gibi yaygın değildir, 

önümüzde iki yol vardır. Birincisi her üreticinin ballarını 

analiz etmektir. Bu da bir yandan pahalı bir laboratuvar 

altyapısı gerektirdiği gibi arıcının altından kalkamaya-

cağı analiz yükü getirir. İkinci yol ise arıcıların yatay ve 

dikey örgütlenmesini sağlayarak birbirlerini denetleyen, 

otokontrol sisteminin oluşturulmasıdır. Bunun yolu da 

arıcıların ekonomik örgütlerde yer almasının sağlanma-

sıdır.

Türkiye arıcılığı, tarımın tüm kollarında olduğu gibi zor 

günler yaşamaktadır. Bir yandan kendi iç dinamikleri-

nin yaratığı sorunlar öte yandan dış dinamiklerin etki 

ve baskısı altındadır. Bilindiği gibi arıcılık en ileri teknik-

lerin uygulandığı işletmelerde de büyük ölçüde doğaya 

bağımlı bir tarımsal faaliyettir. Tüm dünyada başta fosil 

yakıt kullanımının artması, hızlı kentleşme, yoğun tarım-

sal üretim gibi nedenlerle çevrenin tahribinin hızlandığı, 

iklim değişiklerinin yaşanmakta olduğu 20. yüzyılın son 

çeyreğinden bu yana her geçen gün artan endişelerle 

dile getirilmektedir. Arıcılık ve bal arıları bu değişiklikler-

den hem biyolojileri gereği doğrudan hem de yararlan-

dıkları nektar ve polen kaynaklarının değişimi nedeniyle 

dolaylı olarak etkilenen tarımsal üretim materyallerin-

den birisidir. Ayrıca arıların yararlandığı bitki desenin-

de yaşanacak değişiklikler de yaşamlarını sürdürmeleri 

konusunda ek baskı oluşturacaktır. Bu durum ülkemiz 

arıcılığı açısından olduğu kadar dünya arıcılığı açısın-

dan önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Ülkemizde 1990-2010 yılları arasında yürütülen arıcılık 

politikaları sayesinde arıcı ve koloni sayıları artmış, bu 

artış üretime dönüşememiş, arıcıların gelirlerinin azal-

masına neden olmuştur. Oysa emeği ve tüm yatırımı 

ile üretim sürecine katılan arıcıların yaşam standartları-

nın iyileştirilmesi devletin temel politikalarından olması 

gerekmektedir. Geldiğimiz bu noktada, var olan yapı 

içinde arıcılıkta yeni istihdam olanaklarının yaratılması 

mümkün değildir. Zorlayıcı uygulamalar gıda güvenliği 

ve ürün kalitesi konularında olumsuz sonuçlar doğur-

maktadır.

Buradan çıkış yolu, çeşitli yardımlarla yaşatmaya ça-

lışılan arıcılarımızı çağın gereklerine uygun üretim ya-

pan, gıda güvenliğini ön plana alan, sürdürülebilir tarım 

ilkelerini uygulayan, rekabetçi bir yapıya kavuşturma 

zorunluluğu vardır. Küçük,  bilgi, becerisi ve serma-

yesi yetersiz arıcılarımızın her birini yeterli hale getirme 

olanağı da yoktur. O halde bunu başarabilmek için 

bir yandan arıcı türetmekten vazgeçerek koloni sayı-

sını azaltmaya çalışırken aynı zamanda amaca uygun 

ekonomik örgütlerin (üretici kooperatiflerinin) geliştiril-

mesine gerek vardır. Böylece; ilgili kuruluşlar arasın-

daki iletişimin sağlanması, arıcılıkta bölgesel düzeyde 

planlarının oluşturulması ve hizmete sunulması, bürok-

ratik işlemlerin azaltılması, denetim mekanizmalarının 

güçlendirilmesi, fiyat oluşumu, takip mekanizmalarının 

oluşturulması ve kayıt dışılığının engellenmesi olanaklı 

hale gelebilir. Ayrıca genetik ıslah, bal üretimi dışında 

polen, arı sütü, propolis, paket arı gibi diğer arı ürün-

lerinin üretimi, standartların geliştirilmesi ve uygulama 

olanakları, talep artırıcı önlemlerin alınması yeni pazar-

ların bulunması gibi birçok alanda daha verimli kaynak 

kullanımı,  daha hızlı ve kalıcı dönüşüm olanağı sağla-

nabilir. 
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Türkiye, iklim şartları, doğa koşulları, arılı kovan sayısı, 

coğrafik yapısı, zengin ballı bitki örtüsü ve bal arısı ge-

netik çeşitliliği ile dünya arıcılığında önemli bir ülkedir. 

Türkiye, Dünya arı ırklarının % 20’sinin gen merkezi olup 

farklı çevre koşullarında 5 farklı arı genotipi bulunmak-

tadır.  Dünyada mevcut ballı bitki tür ve çeşitlerin yüzde 

75’i Türkiye’de bulunmaktadır Dünyada çam balı üre-

timinin % 90’dan fazlası ülkemizde üretilmektedir. Dört 

mevsimin yaşandığı Türkiye’de her bölgenin kendine 

özgü çevre koşullarına sahip olması, bitkilerin çiçeklen-

me dönemlerinin farklı olması, farklı ekolojik koşullar-

da birçok arı ırk ve ekotipi ile yıl boyu nektar ve polen 

sağlayan oldukça zengin floral kaynaklar bulunmak-

tadır. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin 

Karadeniz Bölgesinde Kestane-Ihlamur-Ormangülü 

balları; Ege Bölgesinde Çam balı; Akdeniz Bölgesinde 

Narenciye balı; Ege ve Güneydoğu Bölgesinde Pamuk 

balı; İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde poliflo-

ra yayla balları; Marmara Bölgesinde ayçiçeği balı üre-

tilmektedir (Resim-1).  

Türkiye’de arıcılık hem gezginci hem de sabit arıcılık 

şeklinde yapılmaktadır. Gezginci arıcılarımız genelde 

çok sayıda kovana sahip olup, ballı bitkilerin çiçeklen-

me dönemlerini takip ederek yıl içerisinde 2-3 defa bal 

üretimi gerçekleştirerek ülkemizde üretilen balın yakla-

şık % 80’ini de bu arıcıların ürettiği tahmin edilmektedir. 

Genelde daha az kovana sahip sabit arıcılar ise sadece 

bulunduğu bölgenin çiçeklenme döneminde bal üret-

mektedirler.

Türkiye koloni FAO 2009 verilerine göre sayısı ba-

kımından Dünya’da 2. sırada, bal üretiminde ise 3. 

sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo 1). Bal üretimin-

deki yerimiz yıllara bağlı olarak 2. ile 4. sıra arasında 

değişmektedir.

1 Çin 8.777.150 1 Çin 407.367

2 Arjantin 83.121

3 Etiyopya 4.598.230 3

4 İran 3.500.000 4 Ukrayna 74.000

5 Rusya 2.975.620 5 ABD 65.366

6 Arjantin 2.970.000 6 Meksika 56.071

7 Tanzanya 2.700.000 7 Rusya 53.598

8 Kenya 2.510.000 8 Hindistan 43.865

9 İspanya 2.425.000 9 Etiyopya 40.688

10 ABD 2.400.000 10 Brezilya 38.765

Türkiye’deki arıcılık faaliyeti, TÜİK 2010 yılı istatistikle-

rine göre 5.602.669 adet arılı kovan ile yapılmakta ve 

81.115 ton bal ile 4.385 ton balmumu üretimi gerçek-

leştiği görülmektedir (Tablo 2). Koloni başına bal ve-

rimi ortalaması ise 14–19 kg arasında değişmektedir. 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2012 verilerine göre 2 

adet damızlık ana arı, 9 adet ana arıları, damızlık amaçlı 

kullanılan işletmeler olmak üzere toplam 115 adet ana 

işletmesi bulunmaktadır. 

İl bazında Muğla 644.505 adet koloni ile en çok arı 

kolonisinin bulunduğu il olmakta ve bu ilimizi Ordu 

ve Adana illeri takip etmektedir. Bal üretiminde ise 

10.380,34 ton ile Ordu ve bu ilimizi Adana ve Muğla 

illeri takip etmekte olduğu görülmektedir. Ordu ilindeki 

bal üretimini, Ordu’lu arıcıların ürettiği bal şeklinde algı-

lanması daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Çam balı 

üretimi iyi olan yıllarda Ağustos - Ekim ayları arasında 

Aydın-Muğla ve İzmir İllerinde gezgin arıcılarla beraber 

yaklaşık 2 milyona yakın koloni ile bal üretilmekte ve bal 

üretim sıralamasında Muğla İli ilk sırada yer almaktadır. 

1 Muğla 644.505 6.488,07 557,728 10,067

2 Ordu 436.282 10.380,34 197,951 23,793

3 Adana 339.880 6.693,66 335,267 19,694

4 Aydın 186.541 2.849,25 143,015 15,274

5 Antalya 165.756 2.204,05 128,927 13,297

6 Sivas 158.616 2.749,43 207,772 17,334

7 İzmir 157.626 2.381,65 107,874 15,110

8 Mersin 152.031 2.522,28 228,595 16,591

9 Balıkesir 128.322 1.975,78 66,129 15,397

10 Trabzon 110.318 1.311,63 65,266 11,889
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Türkiye’deki arıcılık faaliyetleri coğrafik bölge bazın-

da incelendiğinde ilk sırayı 1.226.806 adet koloni ile 

Karadeniz ve sonra 1.161.670 adet koloni ile Ege ve 

940.329 adet koloni ile Akdeniz bölgesi gelmektedir.

Türkiye’de üretilen bal, günümüzde iç tüketimde pa-
zarlanmaktadır. FAO 2012 verilerine göre Türkiye’de 
kişi başı bal tüketimi kişi başı 1 kg üzerinde olup Dün-
ya ve AB üye ülke ortalamalarının üzerindedir. Geçmiş 
yıllardaki bal dış ticareti incelendiğinde 2002 yılında 
16.349 ton bal ihracatı 2008 yılında 397 tona azaldığı 
ve elde edilen gelir de 37.090.000$ dan 1.759.000 $ 
a düştüğü görülmektedir. 2008 yılında 1.247 ton bal 
ithalatı yapıldığı ve buna 4.002.000$ ödendiği ihracat-
ithalat kayıtlarından anlaşılmaktadır (Tablo3).

Arıcılığı ülke ekonomisine sağladığı direk katkı 150 
milyon lira civarındadır. Ancak arıcılığın bitkisel üreti-
me olan katkıları da dikkate alındığında bu faaliyetin 
ekonomimize olan toplam katkısının 500 milyon liranın 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

1940 yıllarda “Edirne Arıcılık ve İpekböcekçiliği İstas-
yonu”; 1949 yılında “Türkiye Arıcılık Enstitüsü”, 1960’lı 
yıllarda Fethiye, Ardahan ile Bitlis’de ve daha sonraki 
yıllarda ise Sivas ve Bingöl’e  “Arıcılık Üretme İstasyon-
ları” kuruldu. 1980’de İzmir’de Ege Tarımsal Araştırma 
Entitüsü’nde “Arıcılık Araştırmaları” şube şeklinde ol-
muş ve 1994 yılında Ordu’da “Arıcılık Araştırma Ens-

titüsü" kurulmuştur. 

2000 3.515 5.889 1.176 646

2001 4.328 6.780 325 466

2002 16.349 32.835 397 690

2003 14.980 37.090 473 1.212

2004 5.686 16.329 180 639

2005 2.143 6.664 148 521

2006 1.916 5.499 44 126

2007 398 1.759 54 215

2008 397 2.286 1.247 4.002

2009* 415 2.403 1 17
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Bugün ise mevcut kurumlardan Ordu “Arıcılık Araştır-

ma İstasyonu Müdürlüğü” ve Ardahan ise “Kafkas Arısı 

Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü” olarak aktif 

görev yapmakta olup bunun dışında Erzurum, İzmir ve 

Mersin’de bulunan Araştırma Enstitüsü/İstasyonların-

da “arıcılık” şube şeklinde araştırma faaliyetlerini ger-

çekleştirmektedir.

Üretici bazında ilk örgütlenme 1956’da Ankara Arıcılık 

Kooperatifi  şeklinde olmuştur. Daha sonra çeşitli yer-

lerde farklı dernek ve kooperatiflerde kuruldu. Ancak 

günümüzde 2002 yılında il düzeyinde kurulmaya baş-

layan “Arı Yetiştiricileri Birlikleri” ve “Bal Üreticileri Mer-

kez Birlikleri” ile 2003 yılında “Türkiye Arı Yetiştiricileri 

Merkez Birliği” ve “Bal Üreticileri Merkez Birliği” kurul-

du. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre 

Aralık 2011 tarihi itibarı ile 79 ilde yaklaşık 48.000 adet 

işletme, “Bal Üreticileri Merkez Birliği” ise 60 mahalde 

1.232 üyesi bulunmaktadır. 

Türkiye’de ilk arıcılık eğitimleri 1920’li yıllarda “Hal-

kalı Ziraat Mektebi”nde görüldüğü ve Edirne’de yay-

gınlaştığı, Kütahya’da 1928 yılında “Sanayi-i Ziraiye 

Yurdu”nda da arıcılık Eğitimi ve sonraki yıllarda “Köy 

Enstitüleri”nde bu eğitimlerin uygulamalı verildiğini gör-

mekteyiz. İlk yurt dışı arıcılık eğitimi ise 1930 yılında 

Trakya Genel Müfettişi Kazım Dirik tarafından Macaris-

tan Gödöllö Tarım Okuluna Edirne Tarım Okulu Arıcılık 

Öğrt. İsmail Hakkı Arıcı tercümanlığında bir grup öğ-

renci gönderilerek sağlanmıştır.

Günümüzde çeşitli üniversitelerimizde görev yapan 

veya kamu ve özel sektörde çalışan yurt içi veya yurt 

dışı eğitimleri almış akademik kariyer sahibi Öğretim 

Üyeleri ve Görevlileri ile yetersiz olsa da teknik ve pratik 

konularda çok iyi yetiştirmiş araştırmacılar bulunmak-

tadır.

Üniversitelerin Ziraat ve Veteriner Fakültelerin de Lisans 

düzeyinde “arıcılık” eğitimleri bulunmakta ve bazı üni-

versitelerde “Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezleri” 

bulunmakta ve birçok Üniversitenin Meslek Yüksek 

Okulları’nda açılan 20’in üzerinde “Arıcılık” programı 

ile “tekniker” yetişmesi sağlanmış ve günümüzde bu 

programların çoğunun öğrenci yetersizliğinden aktif 

eğitim veremediği ifade edilmektedirler. 

Türkiye’de ilk yayınlaşmış arıcılık kitabına 1912 yılında 

Mehmet Ali Bey tarafından 329 sayfa olarak yazılan 

‘Ameli ve Nazari Arıcılık’isimli ve daha sonra 1924 yılın-

da içinde çeşitli ayrıntılı çizim tabloları da içeren Palan-

galı Mustafa Kemal tarafından aslından tercüme edi-

len Edward Bertrand’ın“Arıcılık Rehberi Arıcı Takvimi” 

isimli kitabını rastlamaktayız. Daha sonra 1942 yılında 

2.Dünya savaşı esnasında ülkemizde bulunan Prof.Dr. 

Frederick Simon Bodenheimer tarafından “Türkiye’de 

Bal Arısı ve Arıcılık Hakkında Etüdler” kitabı bulunmak-

tadır. Günümüzde çeşitli üniversitelerimizin, resmi ve 

özel kişi/kuruluşların farklı arıcılık kitap veya broşürleri 

bolca bulunmaktadır.

Türkiye’de ilk dergi 1930 yılında “Milli Ziraatte Asri Arıcı-

lık” ismi ile Macar Godova Karoly ve Halkalı Ziraat Mek-

tebi öğretmenlerinden İsmail Hakkı Bey tarafından çı-

karıldığı, bunu 1945 yılında “Arı”, 1955 yılında “Türkiye 

Arıcılık Mecmuası” 1985 yılında “Teknik Arıcılık” isimli 

arıcılık dergileri yayınlanmıştır. Günümüzde 2001 yılın-

da yayınlanmaya başlayan “Uludağ Arıcılık” ve “Mellife-

ra” ile 2008 yılında “Arıcılık Araştırma” dergileri ile be-

raber birçok Kurum ve Birlik tarafından arıcılık dergisi 

yayınlanmaktadır.

Türkiye’de ilk arıcılık sergisi 1926 yılına Ankara’da. İkti-

sat Bakanlığı Ziraat Umum Müdürlüğü tarafından açıl-

mış ve bunu 1927 yılında da 2. Arıcılık Sergisi takip et-

miştir. Sonra 1931 yılında yapılan 1.Ziraat Kongresi’nde 

arıcılıkla ilgili 4 sözlü sunum yapılmıştır. 

Sadece arıcılıkla ilgili ile kongre ise 22-24 Ocak 1980 

tarihinde Ankara’da 1. Türkiye Arıcılık Kongresi; 1994 

yılında Türkiye 2. Arıcılık Kongresi, 2000 yılında 3. Arıcı-

lık Kongresi Adana’da düzenlenmiştir. 

Bunlardan I. Marmara Arıcılık Kongresi 1988 yılın-

da Bursa; II. Marmara Arıcılık Kongresi 2003 yılında 

Yalova’da; 2007 yılında Bursa’da III. Marmara Arıcılık 

Kongresi ve 4. Marmara arıcılık kongresi 2010 yılında 

Çanakkale’de gerçekleştirildi. 

“1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 

2008 yılında, “2.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı 

Kongresi”  2010 yılında düzenlendi ve “3.Uluslararası 

Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” ise 01 - 04 Kasım 

2012 tarihleri arasında Marmaris’de düzenlenecektir.

17 Ocak 2009 tarihinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Müsteşar Yrd. Dr. F. Şelli Başkanlığında, “Arı ve 

Arıcılık Sektörel İşbirliği ve Ortak  Akıl Toplantısı” yapıldı.

Bunlar dışında 2010 tarihinde Antalya ve 2011 tarihin-

de Telaviv’de karşılıklı olarak yapılan diğer bir kongre 

ise Türkiye - İsrail Arıcılık kongresidir.

19. Şubat.2012 tarihinde “1.İstanbul Arıcılık ve Arı 

Ürünleri Festivali” Kayseri’de ve 22-26 Şubat 2012 ta-

rihinde “1.Türk Bal ve Bal Arısı Ürünleri Kongresi”. 
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temel petek işletmeleri son yıllarda oldukça artmış bu-

lunmaktadır. Bugün birçok ilimizde temel petek baskı-

sı yapan firma bulunmakta ve ülkemiz artık yurt dışına 

temel petek imal makinelerini ihraç etmektedir. 

 Özellikle Türkiye Kalkınma Vakfı 

(TKV) 1971’de programına arıcılık çalışmaları ile Ül-

kemiz arıcılığına yeni ufuklar açtığını belirtmek gere-

kir. Ana arı üretimini ülkemizde gerçekleştirilip, ana arı 

kullanımı yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. Bal ticareti ve 

oğul arı üretiminde de öncü çalışmalar yapmıştır. Yıllık 

en az 2 milyon ana arı ihtiyacı varken bunun ancak 

400.000 civarında üretilebilmektedir. 

1985’li yıllarda ana arı üretimi ile 

beraber arıcılıkta gelir getirici diğer bir üretim şekli oğul 

üretim çalışmaları da başladı. Kırsal kesimi ve orman 

köylülerinin gelir düzeylerini artırmak ve sosyo-ekono-

mik nedenlerle uzun yıllardan beri proje destekli çalış-

malar halen etmektedir. Ancak yeterli başarı sağlama 

noktasında sürekli eleştirilmektedir. Yıllık 200.000 ci-

varında oğul ticareti yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Özellikle Bursa ve civarı yapılan bu 

üretim artık ana arı üreten işletmeler ve özel sektör 

çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretilen 

miktar, tüketilen miktarın çok altında bulunmaktadır.

Türkiye’de tüketiciler tarafından ara-

nan ve son yıllarda seralarda kullanımı artan Bombus 

arısı kullanımı da özelikle taze polen ihtiyacını artır-

mıştır. Yeni desteklemelerin polenli tuzak veya polen 

toplamaya uygun kovan dip tahtası şeklinde yapılması 

yakın zamanda bu yönde olumlu gelişmeleri sağlaya-

caktır.

Türkiye’de üretimi çok az yapıl-

maktadır. Ormanlık ve flora alanları dikkate alındığında 

gelişmeye müsait bir üretim şeklidir.

Türkiye’de alet ekipmanı olsa da 

pazar değeri bulamadığından üretimi yapılmamakta-

dır.

Türkiye’de yapılamayan bir üretim mode-

lidir. Erken bahar olan yörelerde geliştirilen arıların pe-

teksiz ve kovansız olarak kg. üzerinden pazarlamazı 

gerçekleştirilen bir üretim modelidir.  

Meze ve afrozdiyak etkili arı larvası konusunda 

da Türkiye’de üretim yapılmamaktadır.  

Türkiye’de farklı arı ırkları bulunduğu ifade edilmekle 

beraber sadece “Kafkas arısı” tescil edilmiş bulun-

Ülke arıcıları ve koloni miktarı artık 2006 

yılında itibaren “Arıcılık Kayıt Sistemi” (AKS)’ye kayıt 

olma şartı getirilmiştir. Gerek devletin sağladığı teşvikler-

den yararlanma ve gerekse diğer sağlanan imkânlardan 

yararlanma için arıcının bu sistemde görülme şartı aran-

maktadır. 

Türkiye’de farklı bölgelerde çeşitli kovan tiple-

ri arıcılık yapılmaktadır. Trakya ve Marmara bölgesinde 

sepet kovan, Ege, Akdeniz ve güneydoğu bölgelerinde 

silindirik örme sepetler, Karadeniz’de oyma kütük ko-

vanlar gibi. 1978 Varroa salgını sonrası hızlı bir modern 

arı kovanı kullanımı başlamıştır. Standardı yakalamak 

için  “TS 3409 Çerçeveli Arı Kovanları” kullanılmalıdır. 

Ana arı yetiştiriciliğinde 3-5 çerçeveli ruşet kovan veya 

mini çerçeveli strafor kutu kovancıklar kullanılmaktadır.

Son yıllarda izolasyonu yüksek özel plastikten yapılan 

ve polen tuzaklı kovanlarda kullanılmaya başlanılmıştır.

 Gezgin arıcılık için modern özel 

araç kullanımı ile ilgili ilk çalışmayı 2002 yılında başla-

nılan “Mobil Arıcılık Sistemi” projesini Arıcılık Araştırma 

Enstitüsü 2005 yılında gerçekleştirdi. Geliştirilen bu 

sistemle halen arıcılık faaliyetleri devam ettirilmektedir. 

Son yıllarda özel sektöründe bu konularda çalışmaları 

bulunmaktadır.

Son yıllarda Süzme bal elde etmede kullanı-

lan santrifüj makinesinin elektrikli istemlisi kullanılmaya 

başlanıldı. Halen tam otomasyon olmasa da yarı oto-

matik bal süzme ekipmanları yapılmaya başlanılmıştır.

1930 yılında Almanya’dan ilk Temel Petek ma-

kinesi getirildi Soğuk ve sıcak baskı olarak imal edilen 
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maktadır. Bölgeye, bitkiye ve üretim çeşidine uygun 

ıslah çalışmaları yeni yeni yapılmaya başlanılmıştır. TKV 

ve TEMA vakıflarının çalışmaları dikkat çekmektedir. 

Devam eden çalışmalardan Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığınca yürütülen “Ülkesel Arı Islahı” ve “Halk 

Elinde Arı Islahı” çalışmalarıdır. Çeşitli üniversite ve 

devlet kurumlarında da ıslah ile ilgili çalışmalar devama 

etmektedir. Yine 19 Mayıs Üniversitesi ve Arıcılık Araş-

tırma İstasyonu ile beraber yürüttükleri “Kafkas Arısının 

Hijyenik Davranış Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştiril-

mesi” proje çalışması devam etmektedir.

Dünyada 1926 yılında başlayan ana arılarda yapay 

dölleme uygulaması Türkiye’de 1980’li yıllarda yapıldı. 

Son yıllarda Türkiye’de yapay tohumlama ekipmanları 

yapılmaya başlamasıyla özellikle ıslah ve yetiştiricilikte 

yapılması zorunlu ve gelişecek çalışmalardandır. 

 

Bu çalışmayı Türk Standardları Enstitüsü tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Arıcılık, arı ve arı ürünleri ile ilgili 

olarak, TS 3036,TS 12910, TS 12231, TS 2906, 

TS 10255,TS 12064, TS 12393, TS 3409, TS 6666, 

TS 13126, TS 12120, TS 12272 numaralı 12 adet 

standart yayınlamış bulunmaktadır.

Arıcılıkla ilgili Bakanlığın araştırma kurumlarında 100’e 

yakın arıcılıkla ilgili proje ve araştırma çalışması yapıl-

mıştır.  TÜBİTAK destekli de 20 civarında yapılmış veya 

devam etmekte olan proje ve araştırma çalışmaları bu-

lunmaktadır. 

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü olarak 1997 yılında 

başlatılan ‘Ormanlardan Bal Üretimi‘ çalışmaları 2010 

yılında “Orman ve Su İşleri Bakanı”   imzalı “Bal Orman-

ları” kurulması  talimatları ile İlk örneği Afyonkarahisar 

Ağzıkara mevkiinde tesis edilmesi ve tüm orman bölge 

müdürlükleri sahalarında oluşturulmaya başlanılması, 

Türkiye arıcılığında çok önemli gelişmelerden biridir 

Ormanlık alanlarda arıcılık faaliyetine uygun olarak ya-

lancı akasya, söğüt, akçaağaç, badem, sofora türleri 

ile ağaçlandırma yaparak, ayrıca korunga, deve dikeni,  

karaçalı, gibi bal verimi için önemli olan otsu ve çalımsı 

bitkilere yer verilerek arıcıların ekonomik olarak kalkın-

malarına hizmet etmektir.

Arıcılıkta 2003-2007 yılları arasında ana arı, 2005-2007 

yılları arasında süzme bal, 2008 yılından bu yana aktif 

kovan başına destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2012 

yılında kovan başına 8 TL destekleme yapılacaktır. 

Arıcılıkta son yıllarda tarımsal kredi kapsamında işlet-

me ve yatırım kredileri kullandırılmaktadır. Bu kapsam-

da Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi kooperatiflerine 

müracaat ederek 2009 yılından buyana kredilerde süb-

vansiyon oranı % 50 uygulanmaktadır. 

Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından 2009 

yılında hazırlanarak başvurusu yapılan ve Ordu Valiliği 

tarafından desteklenen 2011 yılında da sözleşmesi im-

zalanan “Arım Balım Peteğim” projesi, % 85’i Avrupa 

Birliği ve  % 15’i Türkiye tarafından desteklenen  % 100 

hibe oranı ile “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının” 

Proje otoritesi olduğu “Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programı (BROP) ” çerçevesinde “İş Or-

tamının İyileştirilmesi” Öncelik Ekseninin Başlığı ve “Sanayi 

Altyapısının Geliştirilmesi” tedbiri başlığı altında uygulan bir 

KOBİ projesidir. Projenin bütçesi 9.650.00 € olup sektörel 

olarak Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek bütçeli 

proje konumundadır. 

Proje kapsamında kısaca, tüm arı ürünlerinin analiz-

lerini (akredite) gerçekleştirecek bir laboratuvar; tam 

otomatik süzme bal ünitesi, bal, polen, arı sütü ve pro-

polis paketleme üniteleri ile ham mum ve temel petek 

üretim ünitesinin yer aldığı KOBİ’lerin ortak kullanıma 

açık entegre bir tesis kurulacak. Ayrıca arı ürünleri ve 

marka oluşturma yönünde KOBİ’lere eğitim verilecek, 

Dünyada arı ürünleri Pazar Araştırmaları gerçekleştire-

cek birim oluşturulacaktır. Proje ile öncelikle bölgenin 

genelde Türkiye’nin arıcılık sektörünün rekabet gücünü 

artırmak ve konu araştırmalarını Dünya koloni sayısın-

daki sıralamasına uygun gelişmesini sağlamaktır.  

1- ARAS N., Ballı Yazılar., Metro Kültür Yayınları Gastro 

Serisi-4, 2010.

2- FAO Statistics Division 2012/22 February 2012.

3- https://intweb.tse.org.tr/TSEIntWeb/Standard/Stan-

4- http://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/kasta-

5- Özcan, İ.,2009,Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Mü-

dürlüğü Arıcılık Faaliyetleri, Arıcılık Araştırma Dergisi,Sayı 

2, S(35-38).

6- Sarıöz, P., 2006, Arı Biziz, Bal Bizdedir., Balparmak, 

1.Baskı. 

7- www.haygem.gov.tr/document

8- www.marmarisbalevi.com.tr/tr/aricilik/turkiyede-aricilik

9- www.tuik.gov.tr
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği



Anadolu’da 9 bin yıllık tarihi olan arıcılık, dünyada bi-

linen en eski tarımsal faaliyetlerden biridir. Dünya da 

arıcılığın ilk yazılı kanunu olan, MÖ 1300 yıllarına ait ol-

duğu düşünülen 202 maddelik Hitit Yasalarında, arılara 

ve arıcılara ilişkin önemli hükümlere rastlanmaktadır. 

Anadolu sahip olduğu zenginlikler sebebiyle halen arı-

cılık açısından oldukça verimli bir konumdadır. Tüm 

dünya fitocoğrafik açıdan 37 bölgeye ayrılırken, Türkiye 

bu bölgelerden 3’üne sahiptir. Bunlar, Akdeniz, Avru-

pa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleridir ve bu 

bölgelerin topografik farklılığı, iklim özeliklerinde dolayı-

sıyla da bitki çeşitliliğinde önemli bir zenginliğe sebep 

olmaktadır. Türkiye’de 10.000 bitki türünü barındırır-

ken, bunlardan yaklaşık 3.506’ü endemik (yalnızca 

Türkiye’de bulunan)’tir. Ballı bitki çeşitliliği açısından da 

bakacak olursak 500 bitki türü arılara nektar ve polen 

sağlamaktadır. 

Arıcılık toprağa bağlı olmayan, diğer tarımsal faaliyetle-

re göre daha az sermaye ile yapılabilen ve kısa sürede 

kazanç sağlayan, eğitimden geçen her kesimden insa-

nın rahatlıkla yapabileceği tarımsal bir faaliyettir. Arıcılık 

doğaya ve çevreye hiçbir zarar vermez ve doğal kay-

nakları tüketmezken sürekliliği olan bir üretim dalıdır. 

Ayrıca doğal dengenin korunabilmesi ve doğal hayatın 

sürdürülebilmesi için arıcılığa ihtiyaç vardır.

Türkiye’de arıcılık 150.000 ailenin geçimini sağladığı 

büyük bir sektördür. Bu sektörün temsilcisi olan Tür-

kiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ülkemizde bu 

alandaki tek sivil toplum kuruluşudur. TAB’a bağlı 79 

il birliği, 57.000 AKS’ye girmiş profesyonel arıcı, 5,9 

milyon plakalı aktif arılı kovan vardır. Arıcılarımız yılda 

83.000 ton bal üretimi yapmaktadırlar.

Anadolu sahip olduğu zenginlikler sebebiyle halen arı-

cılık açısından oldukça verimli bir konumdadır. Tüm 

dünya fitocoğrafik açıdan 37 bölgeye ayrılırken, Türkiye 

bu bölgelerden 3’üne sahiptir. Bunlar, Akdeniz, Avru-

kiye Arı Yetiştiric

alandaki tek siv

il birliği, 57.000

milyon plakalı a

83.000 ton bal
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Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) 2008 yılında Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez 

Birliği’nin yaptıkları protokol ile yürürlüğe girmiştir. Her 

bir kovanın sahip olduğu barkod numaraları ve AKS 

sayesinde tüm arıcılar ve tüm arı ürünleri kayıt altına alı-

nıp takip edilerek sahte ürünlerin ticareti önlenebilecek-

tir. Türkiye’de arıcılar modern teknikler ve ekipmanlarla 

çalışmaktadırlar. 

Türkiye’deki arıcıların büyük bir çoğunluğu gezginci 

arıcılık yapmaktadır. Gezginci arıcılar; erken ilkbahar-

da Akdeniz Bölgesi’nde narenciye balı, yaz aylarında 

Anadolu’da yayla balı almakta daha sonra ayçiçeği için 

Trakya Bölgesi’ne, pamuk balı için ekili alanlara, çam 

balı içinse Ege’ye Muğla yöresine giderler. Senede 3 

kez yer değiştirerek tüm Türkiye’yi dolaşırlar. 
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Ülkemizde bulunan 500 nektarlı bitki türünün 50 ta-

nesi dominant nektarlı bitkidir ve ballar sahip oldukları 

botanik orijinlere göre dominant bitki türleri üzerinden 

isimlendirilmektedir. Kestane balı, kekik balı, narenciye 

balı, yayla balı, ormangülü balı Türkiye’nin en ünlü bal 

çeşitleridir. Muğla yöresinden elde edilen çam balı da 

önemli bal çeşitlerinden biridir ve Türkiye, dünya çam 

balı üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Yılda 2 -14 bin 

ton bal ihracatı yapılmaktadır.  

Dünya bal arısı çeşitliği açısından da Türkiye büyük bir 

gen merkezi konumundadır. Ülkemizde Anadolu, Kaf-

kas, Karadeniz, Muğla, Trakya ve Güneydoğu Anadolu 

olmak üzere değişik ekotipte bal arıları bulunmaktadır. 

Özellikle üretken oluşu ve uysallığıyla dünyanın ilgisi-

ni çeken Kafkas ırkı, bölgeye özgü saf bir ırk olduğu 

için gen kaynakları koruma kapsamına alınmıştır. Ana 

arı yetiştiriciliğinde deneyimli olan Türkiye de:1978 Yılı 

satışı yapılan ana miktarı 350 adettir. Günümüzde TAB 

üye izinli işletmeler tarafından yılda ortalama 500.000 

adet çiftleşmiş ana arı yetiştirilmekte ve arı yetiştiricile-

rine verilmektedir. İhtiyaç yılda 2 milyon ana arıdır.

Türkiye, Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasına yerleşmiş 

bir alanda olduğu için arı hastalık ve zararlılarının tama-

men ortadan kaldırılması söz konusu olamaz. Sadece 

sıcaklık, yağış, nem gibi iklimsel faktörler bu hastalık 

ve zararlıların yayılışını yavaşlatabilir. Ancak bu hastalık 



4444

ve zararlılarla en doğru şekilde mücadele edilirse etki-

si en aza indirilebilir. Türkiye’de en fazla problem olan 

hastalıklar Varroosis, Nosemosis, Amerikan Yavru Çü-

rüklüğü (AFB), Avrupa Yavru Çürüklüğü (EFB) ve Petek 

Güvesi’dir. AKS sistemi aracılığıyla, arı sağlığı laboratu-

varları her yıl her bir hastalığı takibe almakta ve görülme 

yüzdelerini saptamaktadırlar.

Arı hastalıkları arasında Amerikan Yavru Çürüklüğü 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ihbarı 

mecburi ve tazminatlı hastalıklar kapsamına alınmıştır. 

Periyodik olarak Veteriner Araştırma Enstitüleri tarafın-

dan kontrol edilmektedir. Hastalıklı koloniler imha edilir 

ve kesinlikle antibiyotik kullanılamaz.

Türkiye 5,9 milyon koloni varlığıyla dünyada ikinci ve 

83.000 ton bal üretimiyle ise dünya sıralamasında be-

şincidir. Koloni başına düşen bal üretimine baktığımız-

da dünya ortalaması 20 kg olmasına rağmen bizde bu 

rakamın 17 kg civarında kalması ülke arıcılığının düşük 

verimli olduğunu göstermektedir. Bazı illerin üretim 

miktarları kovan başına 27–28 kg ortalamalarındadır. 

Kars ve Ordu gibi. Düşük verime rağmen bu seviye-

lere çıkabilen ülke arıcılığı iyi ve yerinde uygulamalarla 

rahatlıkla dünya lideri konumuna ulaşabilir. Islah edil-

miş verimli arı ırklarının ve ballı bitki kaynakların doğru 

kullanımı, modern koloni yönetim teknikleri ile üretimin 

artırılması, kalıntı ve katkı sorunlarının çözülmesi, mo-

dern ekipmanların kullanılması ve deneyimin artırılması 

arıcılık sektörünün potansiyelini önemli ölçüde yüksel-

tecektir.

Arıcılığın bitkisel üretim ve kırsal kalkınma açısından sa-

hip olduğu öneme karşılık, Türkiye arıcılığının başta eği-

tim, arı sağlığı, bal kalitesinin kontrolünde eksiklik gibi 

önemli sorunları vardır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez 

Birliği tüm bu sorunları sıra ile tek tek ele alarak, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteğiyle çözüm 

önerileri ve yeni uygulamalar başlatmıştır. Arıcılık için 

tarım ilaçlamalarının da önemli bir tehdit olması sebe-

biyle atılan önemli adımlardan bir tanesi neotikotinoid-

ler grubundan olan İmidakloprit’in ayçiçeği ve kanola 

da yasaklanmış olmasıdır. Ayrıca il birlikleri vasıtasıyla 

düzenlenen sektörün önemli hocalarının eğitim verdiği 

arıcı bilgilendirme toplantıları arıcıların bilinçlenmesi için 

son derece önemli bir uygulamadır. 

Aktif arılı kovana verilen destek 2008 yılında 4,5 TL, 

2009 6 TL, 2010 yılında 6 TL, 2011 yılı 7 TL ve 2012 

yılında 8 TL olmuştur.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen, kır-

sal kalkınma projeleri ile arıcılık malzemeleri, makine 

donanım yatırımları, bal paketleme, petek, polen ku-

rutma vb. % 50 hibe kapsamına aldırılmış, ayrıca tarım 

danışmanlığı uygulamasına başlanmıştır. Tarım ve Kır-

sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun stratejisinde 

arıcılığın yer alması sağlanmıştır.  Ayrıca Ziraat Bankası 
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ile arıcılara % 50 faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri 

sağlanmıştır. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı – TAB - HARÜM iş birliği 

ile arıcılık ve orman ilişkisinin geliştirilmesi hususlarında 

ortak akıl grubu toplantılarında alınan kararlar çerçeve-

sinde çalışmalar yapılmış ve bal ormanları kurulmasına 

ilişkin bir protokol hazırlanarak uygulamaya konmuştur. 

2010 yılının mayıs ayında ilk bal ormanı Afyon’un Şuhut 

ilçesi Ağzıkara Göleti etrafında kurulmuştur. Bu sayede 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı strateji planlarında arıcılığa 

yer vermiştir.

Bal sahtecileriyle de önemli bir mücadeleye giren TAB 

sahtecileri sektörde barındırmamaya kararlıdır. Bir te-

neke (26 kg) balın üretici maliyeti 180 TL ya da kilosu 

7–8 TL iken market raflarında balın kg fiyatının 17–40 

TL olması mısır şurubu satan sahtecilerin işine gelmek-

tedir. Bu sebepten TAB, bal üretim aşamasında faaliyet 

gösteren il birliklerine balı tüketiciye ulaştırma kanalla-

rında da destek ve imkân sağlamayı hedef edinmiştir. 

AB’de olduğu gibi doğrudan satış için il arı yetiştirici 

birlikleri tesisleşme ve markalaşmaya başlamıştır. Pa-

ketleme ve etiketlemede Avrupa Birliği ile uyumlu dü-

zenlemeler getirilmiştir. Türk balına imaj kaybettiren ve 

yasal boşluklardan yaralanan sahtecilere karşı tüketici-

nin de uyanık olması ve bu sahte adamlara itibar etme-

mesi gerekmektedir.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Devlet Kurumları 

ve Üniversiteler ile iş birliği içinde çalışmayı ilke edin-

miştir.
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Arılar yeryüzünde milyonlarda yıldır, ge-

niş düzlüklerin bitki örtüsüyle kaplanmaya 

başladığı üçüncü jeolojik çağdan beri gö-

rülmektedir. İnsanlar göçebe topluluklar 

halinde mevsim koşullarına ve yiyeceklerin 

bolluğuna göre bir yerden bir başka yere 

göçerek doğal olarak yetişen sebze ve 

meyveleri buluyorlar ve onlarla karınlarını 

doyuruyorlardı. Ağaç kovuklarına, taş ara-

larına, duvar boşluklarına yuvalanan oğulları 

öldürerek ballarından yararlanıyorlardı.

Eski, Hint, Mısır, Yunan, Roma, Sümer, Ba-

bil ve Hitit uygarlıkları incelenirken de arı 

ve balla ilgili önemli bilgiler bulunmuş ve 

baldan çeşitli hastalıkların tedavisinde ya-

rarlanıldığı anlaşılmıştır. Mısırlıların arılarla 

ve balla ilgilendiklerini gösteren papirüslere 

çizilmiş resimler vardır. 

Çeşitli ülkelerde yapılan arkeolojik çalışma-

lar, toprak kazıları ve mağaralara çizilmiş 

duvar resimleri, insanoğlunun 6000-7000 

yıl öncesinden bu yana arıcılıkla uğraştığını 

göstermiştir.

MÖ 7000 yıllarına ait mağaralara çizilen re-

simler, çok eski tarihlere ait arı fosilleri ve 

benzeri tarihi buluntular bu görüşü doğru-

lamaktadır. İlk insanlar doğal olarak ağaç 

kovukları ve kaya oyuklarına yuvalanan 

oğulları öldürerek ballarından yararlanmış-

Mağarası’nda bulunan ve MÖ 4000 yılında 

çizildiği belirlenen bir kaya resminde, arı yu-

vasından bal alan bir insan figürüne rastlan-

mıştır.

Mısırlıların arılarla ve balla ilgilendiklerini 

gösteren papirüslere çizilmiş resimler vardır. 

Yazılı belgelere göre MÖ 3000 yıllarında eski 

Mısırlılarda göçer arıcılık oldukça yaygın 

olarak kullanılıyordu. Arıcılar mevsime göre 

arılarını Nil nehri üzerindeki sallarla aşağı ve 

yukarı Mısır arasında taşımışlardır. 

Ebers papirüslerinde MÖ 1600’lerde Mısır-

lıların balla beslendikleri ve tedavi gördükleri 

yazılıdır. Piramitlerde bulunan resimler ve 

ağızları hava geçirmeyecek şekilde kapalı, 

su mermerinden yapılmış, bal dolu çanaklar 

Mısırlıların beş bin yıl önce arıcılıkla uğraş-

tığının kanıtlarıdır. Firavun Tutankamon’un 

mezarında tahtadan yapılmış yuvarlak bir 

kutu içinde 13 kilo kadar bal bulunmuştur 

ve 3800 yıllık olan bu balın hâlâ bozulmadığı 

görülmüştür.

Balın insan beslenmesindeki faydalarının 

yanı sıra, hastalıklardan koruyucu ve iyi-

leştirici özellikleri de bulunmaktadır. Milat-

tan önce Vl. yüzyılda yaşamış olan Yunan 

filozofu Pythagoras, balın hayati kudretini 

belirten yazılar yazmıştır. İnsanlar, eskiden 

beri, kalp, karaciğer, mide hastalıkları ve as-

tım tedavisinde baldan çare aramışlar, cilt 

yaraları ve yanıkların iyileştirilmesinde balı 

merhem gibi kullanmışlardır.

Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu
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Romalılarda arıcılık tarımın bir kolu olarak gelişti O çağ-

larda bal, tanrılara sunulan bir adak ve ziyafet sofrala-

rını süsleyen eşsiz bir gıdaydı. Yunanlılar arıcılığı Mısır-

lılardan öğrendiler. Eski Yunanlılarda ölüler bal içinde 

saklanırdı. Büyük İskender’in naşında da bal içinde 

saklandığına dair belgeler vardır. Heredot tarihinde de 

Asur ülkesinden şöyle söz edilir: "Kefenleme balla ya-

pılır, ağıtlar Mısırlılarınkine benzer." Muhtemelen o dö-

nemde balın antibakteriyel özelliği öğrenilmişti.

Efes Artemis’ine verilen en son isim "Kraliçe Arı’’ydı. Bu 

nedenle Anadolu’nun batısında kuyumculuk zanaatının 

doruğa çıktığı MÖ 6. ve 5.yüzyıllarda yapılan takılarda 

arı motifi sıklıkla kullanıldı. Özellikle de küpelerde, ap-

liklerde, broşlarda ve iğne topuzlarında. En özgün ör-

nekler, Efes Artemis Tapınağı adak çukurunda ve Uşak 

çevresinde bulundu.

Kur’an-ı Kerim, Zebur, Tevrat ve İncil‘de balla ilgili ayetler 

vardır. İslamiyet bala çok önem vermiştir. Mekke'de inen 

Nahl Suresi’nin 68-69 ayetlerinde baldan söz eder:

68.Rabbin bal arısına: "Dağlardan, ağaçlardan ve in-

sanların yaptığı çardaklardan (kovan) kendinize evler 

edinin" diye vah yetti.

69.’’Sonra meyvelerin her birinden ye ve çiçeklerin her 

birinden devşirmek üzere Rabbinin bal yapımında sana 

has kıldığı yoldan git.’’diye emretti.’’Onun karnından 

muhtelif renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için 

şifa vardır. Bunda da elbette düşünebilen toplum için 

ibret vardır.’’ 

Tevrat, insanlara bal akan ülkeler vaat eder:’’ Eğer Rab 

bizden hoşnut kalırsa, süt ve bal akan o ülkeye bizi 

götürecek ve orayı bize verecektir.’’der.

İncil’de ise: "Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde 

deriden kuşağı vardı. Tek yediği, çekirge ve yaban ba-

lıydı" diye yazar.

Antik çağda insanların önceleri ağaç ve kayalarda yu-

valanan oğulları öldürerek ballarından yararlandıkları 

biliniyor. Arıcılık, balın arıların kışlık gıdası olduğunun 

anlaşılmasından sonra, kovuklar içinde yuvalanan arı-

ları öldürmeden balın bir miktarının alınıp bir miktarının 

da arılara bırakılmasıyla başlamıştır.

İlk çağda arıların doğal evlerini andıran kütük saz gibi 

malzemelerden yapılan kovanların benzerleri günü-

müzde hala ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde 

kullanılmaktadır. Orta çağda arıcılık gelişmeye başladı. 

Arılardan daha çok yararlanabilmek için onların yaşam-

ları incelendi, gereksinimleri saptandı.

Boğazköy’de bulunan ve MÖ 1300 yıllarına ait olduğu 

düşünülen yazıtlardaki 202 maddelik Hitit yasalarında, 

arılara ve arıcılığa ilişkin önemli hükümleri rastlanmak-

tadır.

Hititlerde arı hırsızlığına ağır cezalar uygulanmaktay-

dı. Sonra bu cezanın hafifletilmesi uygun görülmüştü. 

Yasa kitabının 91.maddesine göre önceleri arı oğulu 

hırsızı bir gümüş mina (bir mina 450 gr) ile cezalandırı-

lıyordu, yasanın değiştirilmiş biçimiyle bu ceza beş gü-

müş şekele (bir şekel 15 gr) indirilmişti. Ancak bu kez 

de hırsız parayı ödeyene kadar evini güvence olarak 

gösterecekti.

92. maddeye göre iki veya üç arı kovanı çalan eski-

den arılara sokturularak cezalandırılıyorlardı. Bu ceza 

da hafifletilmiş altı gümüş şekele indirilmişti. Boş kovan 

çalmanın cezası da üç gümüş şekeldi. (Günümüzde 

Türk Medeni kanununun 692. maddesine göre bir kim-

senin mülküne konan arı oğlu sahipsiz değildir. 698.

maddeye göre bir kimsenin arılı kovanına giren oğul 

arısı tazminat ödemeksizin kovan sahibinin olur. Türk 

-

manın cezası üç aydan bir yıla kadar hapistir. Yine Bo-

ğazköy yazıtlarından öğrenildiğine göre bal,"zimmitani" 

denilen tekneler içinde satılırmış ve bir zimmitani balın 

fiyatı beş gümüş şekelmiş.



Eski Türkler arıcılığa çok önem vermişlerdir. Doktor 

Rıza Nur’un yazdığı ‘’Türk Tarihi’’ adlı eserde gelenek-

lerine bağlı olan ve arıcılıkla geçimlerini sağlayan Türk 

asıllı Hıristiyan Çermislerin dualarında geçim kaynakları 

arıları da unutmadıkları görülür: "Arıyı üreten ulu tanrı… 

Sana yalvarıyoruz ki arılarımızı çoğalt, kanatlarına kuv-

vet ver sabahın çiyinde uçarlarken onları tatlı meyvelere 

rast getir.’’

Türk Moğol Hanı Karahan, oğlu Oğuzhan ve torunu 

Ayhan, arılara bellerine bağladıkları renk-renk iplikler-

le postacılık yaptırırlar, kumandanlarına haber gön-

derirlerdi. Her renk ip, bir isteğin simgesiydi. Özellikle 

Oğuzhan arılara ve bala çok değer verirdi. Yüz binlerce 

kovanı vardı ve askerlerine bal yedirirdi. Askerlerine ilk 

defa bal şarabı içiren de Oğuzhan’dır.

Arıların gen merkezlerinin Ortadoğu ülkeleri olduğu ka-

bul edilmekle birlikte MÖ 1300 yıllarına ait olduğu sanı-

lan ve Hititler devrinden kalma Boğazköy’deki taş yazıt-

larda arılardan bahsedilmesi ve halen arıcılığın oldukça 

yaygın olması ve çok fazla sayıda ve farklı tiplerde yerli 

kovan bulunması, arıcılığın Anadolu Yarımadasındaki 

tarihinin de çok eskilere uzandığını göstermektedir.

Çok eski bir geçmişe dayanan Anadolu arıcılığı, o de-

virlerde diğer ülkelere nazaran çok ileri yöntemlerle ya-

pılmakta, buna bağlı olarak bal ve balmumu üretimi ile 

bunların kullanma alanı çok ileri seviyededir. 

Osmanlılar balın şifalı özelliğini çok iyi bir şekilde de-

ğerlendirebilmişlerdir. Ordu ile her sefere çıkışlarda, 

beraberinde önemli miktarda taze çiçek balı bulundu-

rulmuş, bu bal başta yara ve yanık ile diğer hastalıkların 

tedavisinde kullanılmış, bal ve balmumuna, sihirli şifalı 

özelliği olan bir ilaç gibi bakılmıştır. Bu özelliği ile insan-

lara sağlığında şifa verememiş ise, ölüsünün uzun süre 

muhafazasında veya taşınmasına dayanmasında çok 

kullanılan bir ortam maddesi olarak kullanılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni 

Sultan Süleyman dönemlerinin “Kanunname”lerinde, 

arıcılıkla ilgili hükümler bulunması ve Türk toplumla-

rında balın bir şifa kaynağı olarak kullanılmış olması, 

Anadolu’da çok eski dönemlerden beri arının ve arıcılı-

ğın bilindiğinin kanıtıdır.

Osmanlı döneminde devlet arıcılık yapanlardan ‘ Öşr-ü 

asel ‘ (bal vergisi) ve ‘Öşr-ü kovan’(kovan vergisi) alır-

mış. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kovanlar ve-

rimli (ala) ve verimi düşük (edna) olmak üzere ikiye ayrı-

lıyordu. O dönemde çıkan bir kanunnamede bal vergisi 

için’’… ala kovanlardan iki akçe, edna kovandan bir 

akçe alına…’’ diye yazılıdır.

Kovanlardan alınan balla önce o yörenin gereksinimi 

karşılanır sonra da kovan sahipleri devlete bal ve kovan 

vergisi ödermiş. Bu vergi vilayetlere ait kanunnamelere 

göre bazı yerlerde iki kovan için bir akçe, bazı yerlerde 

hiçbir zaman baldan vergi alınması düşünülmemiştir.).

Kanuni Sultan Süleyman, Belgrat ve çevresinde yaşa-

yan halkın haklarını korumak için 1558 yılında Belgrat 

kadısına bir ‘İnsan Hakları Fermanı’ göndermişti. Bu 

fermanda padişah şöyle demekteydi:

‘Devlet askerleri (sipahiler) biçilmeyip el ile yolunan ot-

tan zorla vergi alırlar imiş kaldırdım… Savaş esnasında 

bile askerler eve girip arı kovanlarına dokunmasınlar ve 

yerleştiği yerde evleri önünde sancakları altında kendi 

geçimleri için ürettikleri arı kovanından dahi vergi alırlar 

imiş. Onu dahi göresin. Başka kovanlık olmayıp, evleri 

yanında ve sancakları altında olan kovandan dahi vergi 

aldırmayasın. Kovan hakkı bahanesi ile askerler savaş 

esnasında bile bu bahaneyle evlere girmekten men ey-

lensin. Bu husus için şikâyet ettirmeyesin.’ 

18.yüzyılın sonlarına dek Anadolu’da tüm tatlı gerek-

sinimi, pekmez ve özellikle de balla karşılanmıştır. Bu 

dönemde bal İstanbul’da bir tür bal vazifesi gören Mısır 

Çarşısı ile Tahtakale arasındaki Balkapanı denilen yer-

de toplanır ve satılırdı. Fakat bal bir kapanı dolduracak 

kadar fazla değildi bu nedenle balın yanı sıra yağ ve 

diğer bakkaliye de bulundurulurdu.

Balkapanı bir avlu etrafında bulunan iki katlı 85 odalı 

bir yapıdır. Alt katta 35 dükkân avlunun ve etrafındaki 

sokakların altında büyük bir mahzen bulunur. 1952'de 

han içinde bir yangın çıkmış 19 oda ve avlunun çatısı 

yanmış sonra da avlunun üstü kapatılmamıştır.

Bal arısının, doğadaki ilk yaşama yerleri olarak bilinen 

yaşlı ağaç gövdeleri ve kaya oyukları arasından çıkar-

tılarak, fenni kovanlara alınması ve uygun yaşam ko-

şullarının sağlanmaya çalışılmasıyla bugünkü modern 

arıcılık benimsenerek yaygınlaştırılmıştır. İnsanoğlunun 

bütün bu çabaları, bal ve birbirinden kıymetli diğer arı 

ürünlerini elde etmek ve polinasyonu yaygınlaştırmak 

amacıyla olmuştur.

İnsanoğlunun arılarla ilişkisi tarih öncesi döneme kadar 

uzandığı anlaşılmaktadır. Bu tarihin pek çok detayı bi-

linmemekle beraber, yapılan arkeolojik ve antropolojik 

çalışmalar göstermiştir ki bal arısını kullanmak üzere 

insanların ortaya koyduğu metotlar,  çeşitli eski dünya 

toplumları arasında oluşturulan yöntemlerle çok süratli 

bir şekilde gelişmiştir. İlk dönemler muhtemelen yaba-

ni arı ailelerinin basitçe yakalanmasını içermektedir. Bu 
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noktada arıları sakinleştirmek için duman kullanarak 
ve belki bal peteklerini taşıyan kaplar kullanılarak arılar 
üzerinde etkili bir yağmacılık yaparak diğer memeliler-
den farklılık göstermişlerdir. Bal arılarının kullanılmasının 
bu ilk safhası Güney Afrika, Hindistan ve İspanya'daki 
Mesolisthic taş resimlerinde canlı bir şekilde gösteril-
miş, Asya ve Afrika’daki ilkel toplumların bal toplama 
tekniklerinde ifade edilmiştir. Arı avlanması ve gerçek 
arı yetiştirme arasındaki geçiş dönemi, mevsimlik bal 
hasadı sonrasında dağılan arıların sahiplenilmesiyle 
başlar.

Gerçek arıcılık insanların yabani arı ailelerini oturdukları 
yerlerin yakınına taşıyarak arılıklar oluşturmaları, daha 
sonra da arılar için özel kovanlar, sepetler, sandıklar, 
yapmaları ile başlar. Büyük bir ihtimalle ilk kovanlar, ta-
bii yuvaları ihtiva eden basit ağaç oyuk ve parçaların-
dan ibarettir. Gerçekten kovan için kullanılan Almanca 
sözlük Bienenstock (stock=ağaç gövdesi) bizdeki kü-
tük kovan gibi kovanlarda arıcılığın modernizasyonu-
nun bir göstergesidir. İnsanlar tarafından yapılan daha 
sonraki kovanlar, toprak veya saptan sepetten bozma 
ucuz malzemeden yapılmış oldukça basit kovanlardır. 

Bütün bu ilkel kovanlar o çağlarda arıları ve petekleri 
rüzgâr yağmur aşırı sıcak ve soğuk gibi doğal etmen-
lerden koruması, giriş deliklerinden arıları kovanı koru-
yabilecekleri kadar arıcıların kovanları açıp bal hasat 
edebileceği gibi bir açıklığın bulunması gibi bazı temel 
gereksinimleri karşılamışlardır. Ağaç, ağaç kabuğu ve 
topraktan yapılan kovanlar yağmur suyunu geçirme-
diklerinden olduğu gibi kullanmışlar, hasırdan ve ka-
mıştan örme sepet kovanlar ise çamur ve gübre ve 
saman karışımı ile sıvanarak su geçirilmez hale geti-
rilerek kullanılmışlardır. Arıcılar oğulu teşvik etmek ve 
kovan sayısını artırabilmek için bu ilkel kovanları küçük 
ölçülerde yapmışlardır. Zaten o çağlardaki ilkel arıcılık 
arılara bir kovan temin etmek ve onları belirli mevsim-
lerde öldürerek bal ve bal mumu hasat etmekten öte 
gitmiyordu. 

İnsanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılan diğer 
birçok canlının aksine bal arısı yapay seleksiyon yoluy-
la pek fazla değişmemiştir. Sadece son 100 yıl içinde 
arılarda ıslah için gerekli bilgi birikimine ve sadece son 
40–50 yılda etkili bir yapay seleksiyona imkân verecek 
yeteneklere sahip olunmuştur.

Son birkaç yüzyıl öncesine kadar çok uzun bir süre ilkel 
olarak yapılan arıcılık, birçok bilimsel buluş ve gelişme-
lerin ışığında günümüz arıcılığına kadar gelişme süreci 
yaşamıştır.

Modern arıcılık Amerikalı Lorenzo Loraine Laugstroth'un 
1851 yılında, bugün kendi adıyla anılan çerçeveli kova-
nı geliştirmesiyle başlar. Modern kovanlar için gerek-

li olan temel peteğin ilk defa Almanya’da Johannes 
Mehring tarafından 1857’de yapılışıyla arıcılıkta yeni bir 
dönem başlamıştır.

Daha sonra 1869’da prensip olarak Langstroth tipine 
benzeyen fakat bazı farklı özellikler taşıyan Dadant tipi 

-
mıştır.

Teknik arıcılık, bir amaç doğrultusunda “Arıları Kulla-
nabilme ve Yönetebilme Sanatı” olarak adlandırılabilir. 
Teknik arıcılık için bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Aksi 
halde, bilgi ve tecrübe olmadan teknik arıcılık hatta 
sıradan bir arıcılık bile yapmak mümkün değildir. Arı-
cılığa başlamadan önce arı ailesi (koloni), aile bireyleri 
ve koloninin yaşam düzeni ile arıcılığı ilgilendiren diğer 
konularda bilgi sahibi olunmalıdır. 

Bilgi ve tecrübeden yoksun yapılacak arıcılık ekonomik 
kazanç bir yana, başarısızlıkla sonuçlanır. Arıcılığa baş-
larken, arıcılık yapılacak bölge iyi seçilmeli, bölgenin 
bitki örtüsü ve iklimi arıcılık için uygun olmalıdır.

Kimi gelişmiş ülkelerde ve arıcılığı kırsal kalkınmanın 
önemli araçlarından biri sayan toplumlarda gerek kamu 
gerek özel kesim kendi koşullarına göre örgütlenerek 
etkili bir eşgüdüm içerisinde doğal kaynaklarından ve 
arıcılıktan en üst düzeyde yararlanmanın yollarını bul-
muşlardır..

Dünyada arıcılık her geçen gün gelişmekte ve yayıl-
makta olup, arı biyolojisi, arı fizyolojisi, arı genetik ve 
ıslahı, yetiştirme teknikleri, arıların beslenmesi, arı has-
talıkları, apiterapi ve arı ürünleri gibi pek çok alt disiplin 
içeren bir bilim dalı olmuştur.
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Türkiye, kuzey yarımkürede ve Asya, Avrupa ve 

Afrika kıtaları arasında bir köprü durumundadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde genel 

anlamda batıdan doğuya ve sahillerden iç kesim-

lere doğru gidildikçe rakım artmaktadır. Çayır-

mer’a ve yaylalar, derin vadiler, geniş düzlükler 

ve ovalar birbirini izleyerek engebeli bir topogra-

fik yapı oluşturmaktadır. Bu durum ve yaşanan 

iklimsel çeşitlilik Türkiye’yi biyolojik zenginlik ba-

kımından dünyanın en önemli merkezlerinden bi-

risi kılmaktadır. Bir başka ifadeyle Türkiye, adeta 

dünyanın bitki ve hayvan türlerinin doğal bir mü-

zesi ve önemli bir gen bankası durumundadır.

Arıcılık, ancak uygun iklim ve bitki örtüsünün 

bulunduğu doğal koşullarda başarıyla yapılabi-

lir. Çünkü arılar besin madde ihtiyaçlarını doğa-

dan ve doğadaki bitkilerden kendileri sağlarlar. 

Türkiye’nin önemli bir arıcılık ülkesi olmasını sağ-

layan en etkili faktör sahip olduğu biyoçeşitliliktir. 

Nitekim, dünyada arıların yararlandığı bilinen bitki 

türlerinin ¾’ü Anadolu’da yetişmektedir. Anadolu 

3.000’den fazla endemik bitki türünün anavata-

nıdır. Anadolu’da doğada kendiliğinden yetişen 
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ya da kültüre alınmış ve arıların yararlandığı 

yaklaşık 450 bitki türünün bulunduğu bildi-

rilmektedir (1).

Türkiye’nin % 28’ini ya da 22 milyon hek-

tarını teşkil eden çayır ve mer’alarında bol 

miktarda bulunan geven, sarmaşık, ballı-

baba, kekik, lavanta, nane, yarpuz, ada-

çayı, hardal, adi yonca, ak üçgül, çayır 

üçgülü, kırmızı üçgül, taş yoncası ve gazel 

boynuzu gibi bitkiler aynı zamanda arılar 

için de çok önemli ve zengin birer nektar 

ve polen kaynaklarıdır.

Doğal arı mer’alarının dışında tarımsal 

alanlarda kültürü yapılan yonca, korun-

ga ve fiğ gibi yem bitkileri; soya fasulyesi, 

ayçiçeği ve kolza gibi yağlı tohum bitkile-

ri; pamuk, tütün ve anason gibi endüstri 

bitkileri; kayısı, badem, kiraz, elma, armut, 

erik, portakal ve limon gibi meyve ağaçları 

ve benzeri diğer bitkiler arıcılığın gelişmesi-

ne önemli katkılarda bulunmaktadırlar. 

Ayrıca çam balına kaynak teşkil eden çam, 

meşe, köknar, ladin, söğüt ve kavak gibi 

ağaçlarla yalancı akasya, ıhlamur, kesta-

ne, akça ağaç, böğürtlen, ahududu, ke-

çiboynuzu, püren, funda, okaliptus ve or-

man gülü gibi orman bitkileri ve ağaçları da 

önemli nektar kaynaklarımızdır (Resim 1).   

Türkiye’nin coğrafik konumu ve engebeli 
arazi yapısı sahip olduğu biyolojik zengin-
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liğin en önemli kaynağıdır. Üstelik Türkiye’nin 
biyolojik zenginliği sadece bitki ve hayvan 
türleriyle sınırlı olmayıp; aynı zamanda olduk-
ça geniş bir iklimsel çeşitlilik de mevcuttur. 
Örneğin, Doğu Anadolu’da kışın en şiddetli 
soğukları yaşanırken, Akdeniz sahil kuşağın-
da narenciye çiçeklenmekte ve arılar kuluçka 
gelişimini sürdürerek narenciye balı üretebil-
mektedirler. Diğer taraftan, ülke genelinde 
çiçeklenmenin ve arıcılıkta üretim sezonu-
nun sona erdiği sonbahar döneminde İç Ege 
Bölgesi’nde çam balı üretim sezonu yaşan-
maktadır (Resim 2).  

Türkiye’de göçer arıcılığı cazip kılan en önemli 
itici güç iklimsel çeşitlilik ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan bölgeler arası vejetasyon farkıdır. 
Her yıl 3 milyondan fazla koloni en az iki defa 
kamyonla ülkenin bir başından diğer başına 
nakledilmektedir. Türkiye’de yılda üretilen ba-
lın dörtte üçü göçer arıcılıktan sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye, Amerika kıtasında 
özellikle yavru hastalıklarının yayılışını kontrol 
etmek üzere, 1879 yılından beri başarıyla uy-
gulanmakta olan paket arıcılığı için de uygun 
bir ülkedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin uzun 
ve ağır kışlatma koşulları bu bölge arıcılığın-
da ciddi kışlatma kayıplarına yol açarak kısır 
bir döngü yaratmaktadır. Oysa Doğu Anado-
lu Bölgesi’nde sert iklim koşullarının hüküm 
sürdüğü kışlatma döneminde Ege ve Akdeniz 
Bölgelerindeki arıcılar kolonilerini kuluçka üre-
timine yönlendirebilmektedirler. Amerika kıta-
sındakine benzer şekilde ve gerekli alt yapının 
oluşturulup karşılıklı güvencelerin sağlanması 
halinde, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi ile 
Ege ve Akdeniz sahil bölgeleri arasında da 
paket arıcılık uygulaması yapılabilir. 

Böyle bir uygulama Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
kolonilere kışlık bal bırakmayı, sonbahar ba-
kım ve kontrollerini ve her yıl yaşanmakta olan 
kışlatma kayıplarını ortadan kaldıracak; üretim 
maliyetini azaltacak ve arıcılığı daha kazançlı 
bir hale getirecektir. Diğer taraftan paket arı-
cılık uygulaması kışlatma için kolonilerini sahil 
bölgelerine taşıyan arıcıların bu bölgelerde ya-
rattığı koloni yığılmalarını ortadan kaldıracak, 
hastalıkların kontrolünü kolaylaştıracak ve 
paket arı ve ana arı üretimi nedeniyle arıcılık 
sahil bölgelerinde de daha kazançlı bir üretim 

dalına dönüşecektir.

Arıcılık, bitkilerde tozlaşmanın sağlanması ve/
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veya çeşitli arı ve arıcılık ürünlerinin 
üretimi amacıyla yapılan bir tarımsal 
faaliyettir. Özellikle ileri ülkelerde arı-
cılıkta bal, polen, balmumu, propolis, 
arı sütü, arı zehiri, ana arı, oğul ve pa-
ket arı gibi çok çeşitli ürünlerin üretil-
diği bilinmektedir. Hatta bazı ülkeler-
de bu ürünlere dayalı olarak üretim, 
işleme, pazarlama ve kullanım aşa-
malarını içine alan ulusal endüstriler 
ve sektörler oluşmuş; APITERAPI adı 
verilen yepyeni bir bilim dalı doğmuş-
tur. 

Türkiye’de arıcılık öteden beri daha 
çok bal üretimi için yapılmaktadır. 
Fakat son yıllarda arı sütü ve polen 
üretimi de artarak gelişmekte ve hat-
ta propolis ve arı zehiri üretimi konu-
sunda ciddi çabalar gözlenmektedir. 
Esasen Türkiye bütün arı ve arıcılık 
ürünlerinin üretimi için uygun bir ül-
kedir. Örneğin Türkiye, dünyada pro-
polis üretimine en yatkın Kafkas ve 
Anadolu arı ırklarına sahiptir. Diğer arı 
ürünlerinin üretiminde de herhangi bir 
engel bulunmamaktadır. 

Türkiye yıllık bal üretimi bakımından 
Çin’in ardından dünya ikincisidir. Türk 
balları nitelikleri itibariyle son derece 
üstündür. Hatta bazı bal çeşitlerinin 
ünü ülke sınırlarını da aşmıştır. Ni-
tekim Anzer balı, Kars balı, Munzur 
balı, Kaçkar balı, Erzurum-Bitlis-Bin-
göl balı, Bardız balı,… gibi isim ve 
markalarla üretilip satılan ballar hem 
ülke içinde çok iyi bilinmekte ve hem 
de yurt dışında tanınmaktadır. Son 
yıllarda belirli özel bölgelerde sertifi-
kalı organik bal ve diğer arı ürünleri 
üretimi de hızla yaygınlaşmaktadır.  

Türkiye piyasasında kara kovan balı, 
organik bal, yayla balı, çam balı, na-
renciye balı, ayçiçeği balı, püren balı, 
kestane balı, kekik balı, geven balı, 
orman gülü balı, akasya balı, üçgül 
balı, korunga balı, pamuk balı,… 
olarak isimlendirilen bal çeşitlerini 
bulmak mümkündür. Diğer taraftan 
Türkiye, dünya çam balı üretiminin % 
90’ını karşılamaktadır (2). Yani Türki-
ye arıcılığında bal çeşitliliği konusun-
daki zenginlik sanılanın çok üzerinde-

dir (Resim 3).          
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Türkiye, mevcut koloni varlığı ve yıllık bal üretimiyle dünya ikin-

cisi ve dünya arıcılığında önemli bir gen merkezidir. Ülkemiz ku-

zey doğudan Kafkas arısının (A. m. caucasica), doğudan İran 

arısı (A. m. meda) ile Ermeni arısının (A. m. armeniaca), güney 

doğudan Suriye arısının (A. m. syriaca), kuzey batıdan Karni-

yol arısının (A. m. carnica) ve batıdan ise İtalyan arısının (A. m. 

ligustica) anavatanları ile çevrilidir. Dolayısıyla Ege Bölgesi’nde 

İtalyan, Trakya’da Karniyol, Kuzey Doğu Anadolu’da Kafkas, 

Doğu Anadolu’da İran ve Ermeni, Güney Doğu Anadolu’da ise 

Suriye arılarının genetik etkilerini görmek mümkündür (2).

Anadolu arısını (A. m. anatoliaca) ilk defa bir alt tür olarak 

Maa tanımlamış (3); Bodenheimer ise Anadolu’yu farklı mor-

folojik özelliklere sahip ırkların yaşadığı yedi bölgeye ayırmıştır 

(4). Daha sonra Anadolu arılarının Batı, Kuzey Doğu, Güney 

Doğu ve Orta Anadolu arıları olarak dört ayrı tipe ayrıldığı ve 

bunların bazı ara formlarının bulunduğu bildirilmiştir (5). Bir baş-

ka araştırıcı ise (6), Anadolu arısının,  Kuzey Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu Bölgeleri dışında bütün Türkiye’yi kapladığı ve  

Batı Anadolu’daki arıların A. m. anatoliaca’nın bir ekotipi olarak 

kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Anadolu arısının Batı 

Anadolu’da İzmir’den başlayarak güneye doğru Antalya’ya ka-

dar olan bölgede Muğla arısı da denilen Ege ekotipi bulunmak-

ta ve Ege ekotipi morfolojik yapı (6) ve üreme düzeni ile (7) diğer 

ekotiplerden ayrılmaktadır (Resim 4). 

Türkiye, sadece balarısı ırk ve ekotipleri ba-

kımından değil; yaban arısı tür ve populas-

yonları yönünden de son derece zengindir. 

Bütün dünyada en yaygın ve polinasyon-

da en çok kullanılan yaban arısı bombus 

arısı (Bombus spp.)’dır. Yapılan çalışmalar 

Türkiye’de tanımı yapılmış bombus türlerinin 

sayısının 40’tan fazla olduğunu göstermek-

tedir (8).  

Türkiye, aynı zamanda önemli bir seracılık 

ülkesidir. Türkiye’de sera tarımında polinas-



yon amacıyla bombus kullanımı ilk defa 

1997 yılında ve 4.000 koloniyle başlamış-

tır. Günümüzde ise seracılıkta yılda 50.000 

dekar alanda 100.000 bombus kolonisi 

kullanılmaktadır (9,10). Örtü altı sebze ta-

rımında bombus kullanımı gün geçtikçe 

daha da artmaktadır. Türkiye bombus ihti-

yacını kısmen yurt dışından ithal ederek ve 

kısmen de yurt içinde seri halde bombus 

arısı üretimi yaparak karşılamaktadır. 

Türkiye’de çok özel ve kapalı izole bölgeler 

hariç, tek bir arı ırkından söz etmek olduk-

ça zordur. Anadolu, birçok değerli baları-

sı ırk ve ekotipinin bulunduğu dünyanın 

önemli bir gen merkezidir. Bir ırkın hakim 

olduğu sanılan bir bölgede başka bir ırka 

veya onun ekotiplerine rastlamak müm-

kündür. Diğer taraftan giderek yaygınlaşan 

göçer arıcılık nedeniyle, Anadolu arı popu-

lasyonlarındaki genetik varyasyon ve karşı-

lıklı etkileşimler artmaktadır. 

Türkiye’de iklim, bitki örtüsü ve topoğra-

fik yapı bölgelere göre büyük farklılıklar 

göstermektedir. Bu nedenle Anadolu arı 

populasyonunun bir örnek olmaması ve 

varyasyon göstermesi son derece doğal-

dır. Ayrıca Türkiye’de son 50 yılda giderek 

yaygınlaşan göçer arıcılık ve bilinçsiz ana 

arı kullanımı populasyonun karışmasına 

neden olmaktadır. Arıcılarımız aynı üretim 

sezonu içerisinde farklı bölgeleri kullan-

maktadırlar. Ekolojik olarak birbirinden çok 

farklı yörelerin tümünde birden tatmin edici 

sonuçlar veren bir genotip oluşturulması 

mümkün değildir. Çünkü, yüksek verimli 

her genotip bu yüksek performansını an-

cak genotip çevre uyumu sağlanabildiğin-

de ortaya koyabilir.

Ülkemiz arıcılığında öteden beri adeta sis-

temli bir kafkaslaştırma çabası yaşanmak-

tadır. Yani çeşitli kişi ve kuruluşların ana arı 

üretim çalışmaları Kafkas odaklı olup; larva 

transferinden öteye gidememiş ve yetersiz 

kalmıştır. Bilinçli ana arı kullanımı daha çok 

göçer arıcılar için geçerlidir. Bir soğuk iklim 

arısı olan Kafkas orijinli ana arıların göçer 

arıcıların elinde ülkemizin birbirine zıt ekolo-

jik özelliklere sahip her bölgesinde yüksek 

performans göstermesi beklenmemelidir. 
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Bu güne kadar üniversitelerimiz bilimsel bir arı ıslah 

projesi uygulayamamış ve sürdürülmeye çalışılan araş-

tırmalar ise daha çok değişik bölgelerdeki yerel geno-

tiplerin morfolojik özelliklerini belirleme, farklı genotipleri 

melezleme ve araştırma koşullarındaki performanslarını 

karşılaştırmadan öteye gidememiştir. Yani üniversitele-

rimizde birbiriyle koordineli, sistemli ve bölgelere uygun 

genotip oluşturmaya yönelik ıslah çalışmalarından söz 

etmek olanaksızdır. Aslında mevcut sistem içerisinde 

üniversitelerimizin sistemli ve bilinçli ıslah projeleri uy-

gulama şansı da bulunmamaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 1997 yılında 

Kafkas ırkını gen kaynağı olarak korumak amacıyla Art-

-

mal, Hanak ve 2002 yılında ise Çıldır ilçeleri izole bölge 

ilan edilmiş; 2004 yılında da Kars ilinin Ardahan’a kom-

şu bazı köyleri izole bölge kapsamına alınarak her türlü 

arı giriş ve çıkışına kapatılmıştır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2002 yılından 

itibaren uygulamaya koyduğu Ülkesel Arıcılık Projesi 

kapsamında ülkemizdeki yerli balarısı genotiplerinin 

belirlenip ıslah edilmesi hedeflenmiştir. Bu projede; 

Ardahan’da Kafkas Arısı Üretim ve Gen Merkezi Mü-

dürlüğü eliyle yüksek rakımlı soğuk bölgeler için damız-

lık bir Kafkas sürüsü ile; benzer şekilde Ordu’da Arıcılık 

Araştırma İstasyonu eliyle Karadeniz Bölgesi’nin yağış-

lı ve nemli iklim koşullarına ve İzmir-Menemen’de ise 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü eliyle Ege ve Akdeniz 

Bölgelerinin sıcak iklim koşullarına uyum sağlamış birer 

damızlık sürü oluşturmak; çeşitli özellikleri incelenen bu 

damızlık sürüleri kendi içerisinde seleksiyona tabi tuta-

rak saflaştırmak ve anılan bölgelerin ana arı üreticileri 

için damızlık materyal kaynağı olarak muhafaza etmek 

ve böylece değişik bölgelerin ekolojilerine uygun ana 

arı üretimi ile kullanımını yaygınlaştırarak verimliliği artır-

mak hedeflenmiştir.

Ancak, Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu başlangıç 

sürüsünü bile  oluşturamamış, Ege Tarımsal Araştır-

ma Enstitüsü ise başlangıç sürüsü oluşturmak üzere 

satın aldığı kolonileri Amerikan Yavru Çürüklüğü sebe-

biyle imha etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca Bakanlığın 

sertifikalı ana arı üreticisi yetiştirme çalışmaları yetersiz 

kalmış, nitelikli ana arı kullanımını teşvik amaçlı destek-

lemeler hedefinden sapmıştır. Bu projede yapay to-

humlama tekniği kullanarak yetiştirdiği ana arılarla her 

yıl seleksiyon uygulayıp saf bir Kafkas sürüsü oluştu-

rabilmiş ve başarılı olmuş tek birim Ardahan olmuştur. 

Türkiye’deki arı ıslah çalışmalarının başarıya ulaşabil-

mesi için; Üniversiteler, Bakanlık ve Türkiye Arıcılar Bir-

liği eşgüdüm halinde hareket ederek belirli bölgelerde 

ıslah çalışmalarını yürütecek proje ekipleri oluşturulma-

lı, başlangıç sürülerinde önceden belirlenmiş standart 

yöntemlerle ıslah ve seleksiyon uygulanmalı, öncelikle 

bu sürülerin çeşitli özellikleri tanımlanıp her yıl ana arılar 

yapay tohumlama tekniği kullanılarak yetiştirilecek ni-

telikli ana arılarla yenilenmeli ve sistemli bir seleksiyon 

uygulanmalıdır.

Türkiye, üç kıta arasında bir bağ dokusu ve dünyanın 

biyolojik zenginliği yüksek olan önemli merkezlerinden 

birisidir. Türkiye, birçoğu endemik olan binlerce bitki tü-

rünün yetiştiği, balarısı varlığı ile dünya ikincisi ve çok 

sayıda yaban arısı türünün de yaşam alanı olan bir gen 

bankasıdır.

Türkiye, son derece üstün özellikleri olan Anadolu arı-

sı (A. m. anatoliaca)’nın anavatanı, dünyadaki birçok 

önemli balarısı ırk ve ekotipinin harman olduğu ve ge-

netik etkilerinin görüldüğü, arı populasyonlarının yük-

sek bir varyasyon gösterdiği önemli bir arıcılık ülkesi-

dir. Anadolu arısı ve ekotipleri, üzerinde gerekli ıslah 

ve seleksiyon çalışmalarının yapılması halinde, sadece 

Türkiye için değil; dünya arıcılığının gelişmesi için de 

önemli ve mutlaka değerlendirilmesi gereken biyolojik 

bir servettir.   
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Arıcılığa ya bir sepet kovanda arı satın alarak onu 
fenni kovana aktarmak veya bekleyip oğullarını 
alıp, çerçevelerine suni petek takılmış kovana silk-
mekle, ya da fenni kovanda bir arı alarak başlanır. 
Çevrenizde oğul arısı satan bir kimse varsa oradan 
oğul satın alıp fenni kovana yerleştirmek suretiyle 
de edinilebilir. Şüphesiz ki yılın hemen hemen her 
mevsiminde satışı olan, fenni kovanda bir arı ailesi 
alarak başlamak en kolay ve kestirme bir yoldur. 
4-5-6 çerçevede suni oğul alarak arıcılığa başla-
makta kolaydır. Bu amaçla ya fenni kovan bir arı-
cıya götürülerek ona tabii veya suni oğul koyması 
sağlanır, ya da Mayıs-Haziran ayında Ruşet kovan 
da arı satan yerlerden 4-6 çerçevelik bir aile alınır. 
Bunlarla damızlık elde edilebilir. Tekniğine uygun 
şekilde bakım ve besleme yapılarak kuvvetlendi-
rip bal derleyecek bir hale getirilir. Fakat ilkbahar-
da Nisan sonundan evvel 6-7 çerçeveyi sarmış arı 
ve 3-4 çerçevede de yavrulu petekleri bulunan bir 
fenni kovan almak en sağlam bir yoldur. O yıl bal 
ve hatta doğal veya yapay oğul alınabilir. Arıcılığa 
az sayıda fakat kuvvetli arı aileleri ile başlamalıdır. 
Bu konuda basılmış kitaplar okumak, eski fenni 
arıcılardan bilgi edinmek ve tecrübeleri artırmak 
suretiyle arı sayısı çoğaltılabilir. 

“Arı birden, davar ondan ürer” ata sözü de bu ko-
nuda bir uyarıdır. 

Arılar mümkün olduğu kadar sessiz ve sakin yer-
lerde çalışmayı severler. Amatör olarak birkaç arı 
bulunduracaklar için pek önemi yok ise de, ticari 
arıcılık yapacak olanların arılıklarını kurmadan evvel 
aşağıdaki hususları göz önüne almalarında fayda 
vardır.
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1- İşlek yol kenarlarına bırakılan arılar, gelip geçen va-

sıtalara çarparak ölebilirler. Mümkün olduğu kadar 

yollardan ve bilhassa ana yollardan 50-100 metre 

kadar uzak olmalıdır. Bu gibi işlek yolların sağ veya 

soluna bırakılmak gerektiğinde, arılar yolun deniz 

kumluk gibi tarafına değil, asıl faydalanacakları arı 

merasının bulunduğu tarafa bırakılmalıdır ki, bal 

derlemeye gidecekleri sahaya uçmak için yolu geç-

mek mecburiyetinde kalmasınlar. 

2- Sabah akşam büyük ve küçük baş hayvanların sürü 

ile devamlı gelip geçtikleri yol kenarlarında da arılık 

yapmamalıdır. 

3- Suni petek imalathaneleri, Şeker fabrikaları, Şeker-

den imalat yapan yerler ile boya sanayii, alüminyum 

tesisleri ve buna benzer asit ve benzeri maddelerle 

uğraşan ve imalat artıkları zehirli olan tesislere yakın 

olmamalıdır. 

4- Mandıra artıklarının atıldığı, köy kasaba ve şehir ka-

nalizasyonların açıktan geçtiği yerler uygun değildir. 

5- Köy ara ve ana yolları, düğün alayı ve traktörlerin 

geçtiği yerlerden uzak ya da en az l50 cm- metre 

yüksekliğindeki duvar arkasında olmalıdır. 

6- Bölgede hakim rüzgârların estiği yerler varsa arılık-

lar bu devalı rüzgârların olmadığı kuytu yerlere ku-

rulmalıdır. 

7- Özel ve kapalı arılık yapmak isteyenler yön ve yük-

sekliği öyle ayarlamalıdırlar ki, arılar sabah güneşin 

doğuşundan itibaren kovanlar 3-4 saat güneş gör-

meli ve ertesi güne kadar daha güneş görmemelidir. 

8- Güney doğu ve Güneye bakan hafif meyilli, su tut-

mayan yamaçlar, gölgelik yapan ağaçlar, asmalar 

bulunan, önü en az 4 metre açık olan yerler büyük 

çapta arılık kurmak isteyenler için idealdir. 

9- Şüphesiz arılık yapılan bölgede çevrenin iklim ve 

flora durumu da göz önüne alınmalı yılın her mev-

siminde çiçek açan arı merası olmalıdır. Bu koşullar 

sabit arıcılık yapılan bölge için önemlidir. Gezginci 

arıcılık yapacakları için pek çoğu gerekmeyebilir. 

10- Arılık yerini seçerken, çevrede bulunan arı sayısını 

da göz önüne almalıdır. 3. km yarı çapındaki bir 

dairenin kapladığı alanda 100-150 kovandan faz-

la bulunmaması da şayanı arzudur. Ancak çevrede 

Balsıra ve balsama salgılayan ağaçlar çok ise ko-

van sayısının hiçbir önemi yoktur. 

Arzulu ve azimli bir arıcı için ilkel kovandan, modern 

çerçeveli kovanlara aktarma, hemen hemen her za-

man her mevsim de ve hatta kışın kapalı bir odada bile 

yapılabilir. Aktarma işi, bunun inceliğini bilmeyenlerin 

zannettikleri, uzaktan görebildikleri kadar zor değildir. 

Muhakkak ki; kovanda arı mevcudunun ve bilhassa 
ballı peteklerin en az, yavrulamanın çok geniş saha-
lara yayılmış olduğu bir devrede bu iş çok daha kolay 
ve başarılı olur. Havanın pek sıcak olmadığı akşam sa-
atleri, yağmacılık tehlikesinin de asgariye inmiş olması 
bakımından en uygunudur. 

Birinci ve ikinci oğlu vermiş ilkel kovanlarda, arı ve bal 
mevcudu pek azalmış olacağından ve ana arıyı zayi 
endişesi de yok olduğundan ve ayrıca yardımcı arılar 
geniş sahaya yayılmış olsa bile, hemen hepsinde kapa-
lı gözlü peteklerde sırlı olarak bulunduğundan iş daha 
çok kolaydır. 

Mutlak bir zaman verilmesi gerekirse; Nisan ayı, kiraz-
ların çiçek açtığı devre en uygunudur. Çünkü bu mev-
simde sokucu yaşlı arılar yerini yeni çıkan genç nesle 
terketmiştir. Arı mevcudu normaldir ve yavrulama geniş 
sahalara henüz yayılmamıştır. Bal azdır ve tüm bunların 
dışında nektar-polen kaynakları gürdür, havaların deği-
şikliği yani sıcak günlerden sonra arıların dışarıya çıka-
mayacağı kadar soğuk olacak günler geride kalmıştır. 

Aktarma pek muhtelif tarzlarla yapılabilir. Bundan amaç 
ve esas, ilkel kovandaki arı, yavru ve balların mümkün 
olduğu kadar zayiine meydan vermeden fenni kovan 
naklidir. 

İşe başlamadan evvel körüğü yakıp, maskeyi takıp, 
pantolon paçalarını ayağa geçirilen bir naylon torba 
içine alıp kendinize güven sağlamalısınız. İşe başladık-
tan sonra kolaylığı görecek ve % 90 ihtimalle, elinizdeki 
eldiveni, başınızdaki maskeyi de çıkararak çok daha 
rahat çalışacaksınız. 

Bunda esas, önce ilkel kovandaki arıları dışarı çıkar-
maktır. Bunun için yapılacak ve gözönüne alınacak işler 
şunlardır. 

Önce ilkel kovanı yerinden alıp l0-15 metre uzakta bir 
yere götürdüğünüzde ve ilkel kovanın yerine fenni ko-
vanı bıraktığınızda şunlar olacaktır. 

A) Ailenin dış işlerde çalışan yaşlı ve sokucu arıları kır-
dan geldiğinde fenni kovan önüne birikeceklerdir. 
Sizin uzağa götürdüğünüz ve üzerinde çalışmaya 
başladığınız kovandaki yaşlı arılarda oraya kaça-
caklardır. 

B) Fenni kovanı bıraktığınız yerin hemen yanında baş-
ka arı aileleri varsa kaçan arılar oraya gidebilir ve 
kavga olabilir. Bu nedenle böyle bir durum gözle-
nirse işin sonuna kadar o kovanların uçma deliğini 
kapatabilirsiniz. 

C) Fenni kovan önüne biriken arılar içeri girip toplan-
mıyor ve dağınık kalıyorlarsa kovan içine varsa çer-
çeveli yavrulu bir petek yoksa ilkel kovandan çıka-
racağınız ilk peteği fenni kovanın bir yanına dayayıp 
ya da daha iyisi hemen boş bir çerçeveye monte 
edip bırakabilirsiniz. 
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İlkel kovanın durumuna, çeşidine göre metot değişirse 
de Türkiye'mizde Trakya bölgesi dışındaki ilkel kovan-
ların % 90 silindir şeklinde sazdan saptan örülmüş ya 
sepet kovandır ya da 4 tahtanın çakılması ile meydana 
getirilmiş uzun prizma şeklinde kovandır. Açıklamayı 
buna göre yaparsak. 

10-15 metre uzağa götürdüğümüz ilkel kovan, kolay 
çalışabilmeniz için bir masa gibi yüksekçe bir yere 
konur. Arka kapağı açıp bakılır. Eğer arkaya kadar arı 
varsa arkasına sele, sepet, teneke gibi bir ilave yapılır. 
Ön taraftan duman verilerek ve kovan dış yüzünden 
tırtıklanarak arıların arkaya geçmesi sağlanır. Genellikle 
kirazların çiçek açtığı ilkbahar da,  ilkel kovanın arkası 
hasad zamanı daha önce bal arkadan alındığı için boş-
tur. Boş değilse bile arı yoktur. Kuru petekler vardır ki 
alınabilir. Arıyı arkaya ilave edilen ula yerine, bu boşlu-
ğa itmek daha kolay ve rahattır. Kovanın arka kısmını 
yükselterek hatta hiç yükseltmeden içerideki arıların 
yukarıya içeriye kaçma alışkanlığından da faydalanarak 
arılar bu kısımda toplanır. Oğul salkımı gibi olur. 

Böylece ulaya alınan veya sandık sepet arkasına bir 
oğul arısı gibi toplanan arılar, götürülüp boş bir fenni 
kovanın içine vurularak silkinir. Eğer arılar dağılmıyor, 
arkada toplu halde kalıyor ise ön taraftan açılıp petekler 
birer birer kesilip alınabiliyorsa tüm petekler çıkarıldık-
tan sonra da silkinebilir 

İşe cesaretle başlandımı, arıcı kendi inisiyatifi mantık 
muhakemesi ile bu işi bitirir. Arıların % 90'nın petek-
lerden ayrılmasını sağlar. ”Başlamak işin yarısını bitir-
mektir.” 

Devamlı, sabırlı ve tekerrürlü olarak iki çubuk ile yapılan 
tırtıklama ve ara sıra körükle duman verme sayesinde 
ilkel kovandaki petekler arasında bulunan arıların 
% 95'den fazlası ve hatta bazen tamamı kovandaki pe-
teklerden çıkarılmıştır. 

Sıra şimdi petekleri çıkarmaya gelir ki uzunca bir arıcı 
bıçağı, bu amaç için yapılmış uzun saplı bir düz eğiş, 
ya da bir testerenin uç tarafı ile petekler kovandan bi-
rer birer çıkarılıp, üzerindeki birkaç arıda arıcı fıçısıyla 
silkindikten sonra petekler kapalı bir yere arısız olarak 
bırakılır ve üzerleri örtülür. İlkel kovandaki tüm petekler 
çıkarılır. 

Toplanan peteklerin önce yavrulu olanları çerçevelere 
kesilip monte edilir. Çerçeveye monte edilen petek üs-
tünde, yanında, altında fazlalıklar var ise kesilip çerçeve 
içi tam doldurulur. Ondan sonra sağlam pamuktan ya-
pılmış yorgan ipi ile alttan ve yanlardan sıkıca, petekler 
kovan içi sıcaklığın da eğilip kopmayacak şekilde bağ-
lanarak fenni kovan içine birer birer asılır. İçi boşaltılan 
kovana arıların üşüşmemesi için arılar silkildikden, bal-
ları temizledikten sonra uzakça bir yere veya kapalı bir 
odaya alınır. Çerçeveleri kovana seyrek değil, çerçeve 
koltukları birbirine temas edecek şekilde sıkıca koyma-
lıdır. 

Monte edilmiş çerçeveler kovana dizildikten sonra örtü 
tahtası kapatılır. Üzerine boş bir ballık konularak ufak 
tefek balla bulaşık petekler, kirlenmiş ballar örtü tah-
tasına serilen bir kağıt üzerine bırakılır ki gece arılar te-
mizlesin ve ballarından faydalansın. 

Ertesi gün kovan açılarak üzerinde petek alınır. Monteli 
çerçeveleri bakılarak eğilen dökülen varsa düzenlenir. 
Dip tahtası temizlenir. Arılar hemen o gece petekleri 
çerçevelere bağlamaya başlarlar ve iplikleri kemirerek 
koparıp dışarı atmaya uğraşırlar. Üç beş gün sonra bir 
jiletle kesilen ipler çok itina ile çekilerek alınıp atılır. Çer-
çevelerden ipleri alırken çerçeveyi eğip oynatmamalıdır 
ki petekler devrilmesin. Gerekiyorsa yeni suni petekli 
çerçeveler ilave edilir. Bölme tahtası konulur. Başlan-
gıçta arıcılığın en güç ve en zevkli ve sonunda gurur 
verici bir uğraşı olarak yapılan bu işte arıcının kendine 
güveni artar ve pek çok şey öğrenmiş olarak ufku ge-
nişler. Üç beş gün sonra kovan açıldığında çerçeveler-
de ana memesi görülürse ana arının zayii edildiği veya 
sakatlandığı, bu nedenle yeni bir ana yetiştirmeye ça-
lıştırdıkları anlaşılır. Ana zayii olma ihtimali % 2-3 arasını 
geçmez. 

Devlet ve diğer sektörlerce açılan arıcılık kurslarında 
aktarma ameliyesinin gösterilmesi kursiyerlerin yetiş-
mesi, arıcılığa başlama heveslerinin artması vs. neden-
lerle son derece de yararlıdır. 

Fenni arıcılığa başlamak için en kolay bir usuldür. Oğul-
ların çok kuvvetli olması lazımdır. İyi bir oğul 1,5-2 kilo-
dan aşağı ve insan kafasından küçük değildir. Tay ka-
fası ve hatta manda kafası büyüklüğündeki 4-5 kiloluk 
oğullara paha biçilmez. 
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Mümkün mertebe Nisan ve Mayıs ayında çıkan oğulları 
almalıdır. Erken çıkmış kuvvetli bir oğul daha o yıl arı-
cının yüzünü güldürür. Gündönümünden sonra çıkan 
oğullar değersizdir Bilhassa Anadolu da yaz ayları ku-
rak gittiğinden geç çıkan oğul arıları bal vermek şöyle 
dursun ekseriye kışlık gıdasını da temin edememekte 
ve hatta petek inşa ederek yuvasını yapamamaktadır. 
Bu konuda atalarımız “Anıza ekilen darıdan, gündönü-
münden (22 Haziran) sonra oğul veren arıdan, koca-
sından sonra kalkan karıdan hayır gelmez” demişlerdir. 
İyi bir bakım ve şurupla besleme sayesinde, geç çıkan 
zayıf oğullar bile, size iyi bir damızlık ve başlangıç ola-
bilir. Bir çok özel ve resmi teşekküller oğul arısı satışları 
yapmaktadırlar. Arı edinmek artık yurdumuzda da ko-
laylaşmaktadır. 

Fenni kovan satın alırken içerisini açıp görmek, ananın 
mevcut, genç, yaşlı olup olmadığını anlamak, kuvve-
tini ve değerini tespit etmek mümkündür. İlkbaharda 
Nisan sonundan evvel alınan fenni kovanlardaki arılar 
5-6 çerçeveyi kaplamış ve asgari 3 çerçevesinde yavru 
var ise bu gibi aileler kuvvetli ve mükemmel bir damızlık 
sayılır. Alınacak arılı fenni kovanın çerçevelerinin, çalışıl-
mak istenen fenni kovan çeşitlerinden hangisi seçile-
cekse ona uyup uymadığı nazara alınmalıdır. Uymadığı 
taktirde mümkünse yalnız arıya çerçevelere pazarlık 
yapmalı, kovanı satın almamalıdır. 

İlkbaharda arılar uçuşa başladıktan sonra kovan alınır-
sa bunu en az 5 km uzak bir yerden satın almalıdır. 
Çünkü daha yakın mesafelerden satın alınan kovanla-
rın dış işlerde çalışan arıları, uçuşa çıktıkları zaman yeni 
yerlerine gelmeyip, eski alıştıkları yere gideceklerinden 
satın alınan kovan zayıf düşer. Satın alınan kovanları 
akşam veya sabah serinliğinde nakletmeli ve arıların 
dışarıda olmadığı saatlerde kapamalıdır. Kovanın hava-
sız kalarak arıların içeride bunalmamalarını, gümeçlerin 
yumuşayarak dökülmemelerini ve içeride hasıl olacak 
sıcaklıktan ve gümeç dökülmelerinden arı ve yavru te-
lefine meydan verilmemesini temin için, uçma delikleri-
ni ve hatta kovanın üst veya arka kısmını açarak örme 
tel ile kapatmalıdır. 

Arıcılığa yeni başlayan amatörlerin yaptıkları hatalarını 
bilmelerinde fayda vardır. Biraz nazari malumat edin-
dikten sonra birkaç çerçeveli kovanla işe başlayanla-
rın dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. 
Bunlardan birkaçını özetleyelim. 

Fenni arıcılığın inceliklerini ve sırlarını iyice öğrenmeden 
hemen kovan sayılarını artırmaya çalışırlar. Kovan ade-
dini artıracağım derken de tatbikatta öğrenmeleri ge-
reken birçok hususlar üzerinde durmazlar. Arıcılık her 
şeyden evvel arıcılık yapılan bölgenin çiçek durumu ile 

ilgili olduğundan, iyi gözlemlerde bulunularak çevrenin 
arıcılık yönünü tetkik etmelidir. Yurdumuzda çiçek du-
rumu ve çiçeklerin nektar salgısı hava şartları ile çok 
yakından ilgili olduğundan çevrenin yağış alma duru-
munu tetkik başta gelmelidir. Unutulmamalıdır ki ürün-
lerin yetişme devresinde 400 mm'den az yağış alan 
yerlerde bal derleyebilmek koşulları zayıftır. Acemi arı-
cılar, arılarından çok sayıda tabii veya suni oğul almak 
arzusuna kapılırlar. 

Halbuki en iyi şartlarda dahi arılardan 1-2 den fazla 
oğul almak, arıcının başarı şansını kısıtlayacaktır. Arıla-
rın açlıktan sönmez üzere oldukları zamanda dahi arıla-
rın kovanlarına bal taşıdığı kanısındadır ki; bir bölgenin 
bal toplama zamanı ancak birkaç hafta devam eder. 
Arıcı bütün gücü ile bu bal toplama devresinde arıların 
kovana çok nektar taşıyabilmeleri için gerekli hazırlı-
ğı yapmış olmalıdır daha önceden. Bu da çevresinin 
büyük bal toplama zamanı iyice tespit etmesi ve bu 
günler kovanlarındaki arı sayısını 40-50 bin gibi yüksek 
bir mevcutla çıkarması gereklidir. Kış veya ilkbaharda 
birkaç arıların sönmesi veya yaz ve sonbaharda birkaç 
arıların güve kurdu tahribatına uğrayarak kovanı terk 
etmesi gibi durumlardan müteessir olarak cesaretleri 
kırılır. Çok kötü ve anormal giden bir mevsim sonucu 
olan bu durumlarda arıcı ümidini yitirmemelidir. Arılara 
gündüz şerbet vermek yağmacılığa sebep olmak, işçi 
arı sürfelerini, havi gümeçlerin kıymetini bilmemek, er-
kek arı sürfelerini havi gümeçlerini kovandan çıkarma-
mak veya başka suretle değerlendirilmesini düşünme-
mek gibi hatalardan da yeni arıcılar sakınmalıdır. Yeni 
arıcılar değişik ölçüdeki çerçeveleri havi kovanlarla da 
çalışmamalıdırlar. Daha önceden çerçevelerdeki eski 
ve bilgili arıcılarla temas ederek o çevreye en uygun 
kovanı seçmeli ve devamlı o tip kovanlarla çalışmalıdır. 
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Bilindiği kadarıyla insanların bal arısı ile ilişkileri tarih öncesine 

dayanır ve bal insanların kullandığı ilk tatlandırıcı olmuştur. Bal 

arısının nasıl yaşadığını ve nasıl bir kovan düzeni olduğunu anla-

mak bizlerin bu canlıdan arıcılık ve genelde tarım ve hayavancı-

lık sektörü olarak tam yararlanmamızın anahtarıdır. Üstelik hem 

canlı bilim ve tıp, hem de sosyal ve insan bilimleri açısından da 

arılar üzerine çalışmalar bize önemli bilgi ve dersler verebilmek-

tedir. Kısmen insanla uzun süreli ilişkileri ve çok katlı yararları 

dolayısıyla bal arıları, insandan sonra belki hakkında en fazla bilgi 

birikimimiz olan canlı türüdür.  

Arılar doğal ya da yapay kovuklar içinde yuva yaptıkları ve yuva 

içinde de artarda ördükleri petekler üzerinde yaşadılarından ko-

van içinde ne yaptıklarını incelemek özel çaba gerektirir (Şekil-1). 

Bu konuda bildiğimiz ilk çalışma Aristotales’e aittir. Bir kütük ko-

vanın bir yüzünü açıp, bunu ince deri bir ‘pencere’  ile örtmüş 

ve içerideki arılarla dışarı gidip çiçeklerden bal toplayan arıları 

karşılaştırmıştır.  İçeride kalan arılar daha tüylü, dışarı gidenler ise 

parlak ve tüysüz olduğu için yaşlı arıların içerdeki işlerle uğraştı-

ğını düşünmüş ve dışardakilerin ise genç, henüz ‘tüyü bitmemiş’ 

bireyler olduğunu düşünmüştür.   

Daha sonraki çalışmalar da gerçekten işçi arı dediğimiz, anato-

mik olarak çiftleşmesi olası olmayan ve kovanın hemen tüm gör-

düğümüz nüfusunu oluşturan bu bireylerin aralarında yaşa göre 

bir iş bölümü yaptıklarını göstermiştir (Şekil-2). Gerçekten de en 

önemli iş bölümü kovan içi ve dışı işleri içindir. Gerçekten de 

kovan içi işlerini yapan arılar genelde daha tüylüdür.  Ama bunun 
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nedeni onların daha genç olmasıdır.  Diğer tam değişim 

gösteren, yaşam döngüsü yumurta-kurtçuk-pupa-er-

gin evreleri içeren böcekler gibi erginler yeni bir yapı 

geliştirmez, yalnız yıpranma sonucu örneğin vücutlarını 

kaplayan pul, kıl, tüy gibi dış iskelet yapılarını kaybeder-

ler (Şekil-3). Aristotales’in arılar üzerine çalışması bize 

bilimin önemli ilkelerini göstermektedir. Dikkatli gözlem, 

bu gözlemlerin dikkatli ve tam kaydı, çıkarımlarla göz-

lemlerin birbirinden iyi bir şekilde ayrıştırılması gibi...  

Üstelik bilgimiz birbirine eklenerek ve olası eksik ve 

hataları düzelerek artmaktadır. Eğer Aristotales’in çıka-

rımları doğru olsaydı genç arı topluluğunu artırmak bal 

üretimini ve tozlaşmayı artırmak için bir amaç olabilirdi.  

Oysa şimdiki bilgimiz tarlacılık yaşındaki arıları artırmayı 

hedef yapmaktadır.  

Arıların kovan içi etkinliklerini daha yakından inceleye-

bilmemizin nedenleri modern ya da  ‘fenni’ kovan da 

denilen, arıların peteklerini çerçevelere örmesini sağla-

dığımız kutuların kullanılması ve bu gelişmeye paralel 

cam duvarlı gözlem kovanlarının yapılmasıdır (Şekil-4). 

Şimdi kullanılan dünya standardı olan kovan ABD’de 

Langstroth tarafından geliştirilen ve çerçeveler arasın-

da arıların doğal kovanlarında petekler arasında bırak-

tığı ‘arı aralığı’ kadar yer bırakan kovandır.  Bu aralık 

1/4 inç ya da yaklaşık yarım santimdir. Bu aralık ile 

yerleştirilen çerçeveler üzerine örülen petekler birbirine 

bağlanmaz ve arıcı da bu petekleri çıkarıp kovanın sağ-

lık durumunu, bal ve polen deposunu, gelişmekte olan 

yavru düzenini, ana arının durumunu izleyebilir.  Üstelik 

bal hasadı için yalnız ballı çerçeveleri toplayabilir.  Ballı 

çerçeveler arıların büyüklük farklarına bağlı olarak ana 

arının bal biriktirilmekte olan peteklerden bir ızgara 

(ana ızgarası) ile ayrılması sonucu arıcının kolayca ha-

sat edebileceği ayrı bir kutuda biriktirilir.   Arıcılık ve arı 

bilimi böylece elele ilerlemektedir. 

İşçi arıların görevleri ergin olarak çıktıktan sonra önce 

kovan merkezinde, gelişmekte olan pupa ve kurtçuk-

ların bulunduğu bölgede kalıp, bal peteği hücrelerini 

temizlemektir.  Sonra, 3-4 günlükten 10 gün yaşına 

kadar önce daha küçük kurtçukları sonra daha iri kurt-

çukları beslerler.  Bu besin ‘hipofarinks salya bezi’ ta-

rafından üretilen arı sütü ve bununla karıştırılan baldan  

oluşur.  Arı sütünün protein oranı yüksektir ve kovanda 

polen olması yavru üretimi ve kovan nüfusunun artışı 

için bu nedenle önemlidir.  Daha sonra kovan çıkışına 

doğru hareketlenen arıların bir sonraki görevi gelen tar-

lacılardan nektarı alıp peteklerde depolamaktır.  Ayrıca 

bu  biriktirilen nektar, suyunu uçurmak ve salya enzim-

leri eklemek suretiyle bal olarak olgunlaştırılır.  Ortalama 

14 gün yaşı sonrası arılar kovan girişinde gelen arıları 

kontrol ederek kovan üyesi olmayan arıları dışarda tu-

tarlar.  Bu bekçilik görevi ancak bazı arılar tarafından 

yapılmaktadır.  Aynı yaşlarda diğer bir iş ise kovan için-

de ölmüş arıların dışarı taşınmasıdır.  Ortalama 21 gün 

yaşın üzerinde yapılan son işler tarlacılık ve kovanın sa-

vunmasıdır.  Tarlacı arılar buldukları kaynaklardan, kendi 

eğilimlerine ve kovan içi duruma göre polen, nektar, su 
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(kovanı serinletmek için), propolis (yapı malzemesi ola-

rak kullanılan bitki reçinesi) toplamakta uzmanlaşırlar 

(Şekil-5). Kovan savunmasını yapan ‘asker’ arılar daha 

çok kovan içinde kalır,  başka işler yapmaz, ancak ge-

rekli olduğunda kovanın nüfusunu ve varlığını korumak 

için hayatlarını feda ederek savaşırlar (Şekil-6).

Özetle ergin arılar kovan içinde yaş ve genetik yatkınlık-

larına göre farklı işler yaparlar.  Bu işler sırasıyla temiz-

lik, bakıcılık, depolama, bekçilik ve mezarcılık, tarlacılık 

ve askerliktir. Bu iş dizisini arıların tamalama zamanı 

kovan durumu, diğer bireyler, gelişim hormonları ve bi-

reylerin genetik farkları sonucu  belirlenir (bkz Giray ve 

Robinson 1994, 1996, Giray ve ark. 1999, 2000).  Aynı 

yaştaki bireylerin farklı görevler alması, örneğin tarlacı-

ların farklı malzemeler toplaması da yine genetik, çevre 

ve nörolojik kontrol mekanizmalarına bağlıdır (bkz. Gi-

ray ve ark. 2007, Agarwal ve ark. 2011).  Arının ziyaret 

ettiği çiçekten nektar alabilmesi durumunda beyninde 

bu ödülü işaret eden bir kimyasal madde salınmakta-

dır.  Bu madde insanlarda dopamin olmakla birlikte bö-

ceklerde çoğu kez oktopamindir.  Dışardan oktopamin 

eklenmesi sonucu biz arıları daha yüksek şeker düzeyi 

olan nektar kaynaklarından daha az şeker düzeyi olan 

kaynaklara yönlendirebildik (Giray ve ark. 2007).  Bu 

gözlem su ya da nektar tarlacılarının bir farkının beyin 

kimyası olabileceğini göstermektedir.  Diğer bir çalış-

mada ise arılardan zehir toplamak için kullanılan elekt-

rik şok ızgarasına koyduğumuz arılara önce bu ödül 

bildiren oktopamin maddesini vererek onların bu şoka 

tepkilerini azalttık (Agarwal ve ark. 2011).  

Hem tarlacılık tercihi hem de askerlik için önemli sok-

ma eğilimini beyin düzeyinde incelemek daha da başka 

Bu çalışmalarda çıkış noktası yine bireyleri tanıyabilecek 

şekilde işaretlemek ve gözlem kovanlarında ve kovan 

girişinde izleyebilmeğe dayanır.  Ama izlenen bireylerin 

yalnız davranışları değil beyinde gen ifadesi ve genom 

düzeyinde gen dizisi farkları incelenmiştir. Önemli bir 

buluş askerliğin ister gelişim sırasında ister ırk farkları 

sonucu arttığı birey ve kovanlarda besin toplama ve 

enerji metabolizmasın düzeylerinde düşme görülmesi-

dir.  Yani hırçın kovan daha çok bal verimi olan kovan 

değilmiş.  Aynı toplum düzeyinde iki kovandan daha 

sakin olanının daha çok bal toplayacağını düşünebiliriz.  

Üstelik bu sakinlik-saldırganlık mekanizmaları insan-

lar dahil diğer canlılar için de önemli olabilir. Örneğin 

‘katil’ olarak adlandırılan Afrika arısı melezi arılarda ve 

sokma eğilimi yüksek diğer arılarda 250’nin üzerinde 

gen bu davranışla bağlantılı bulunmuş (Hunt 2007) ve 

bu genlerden bazıları insanlarda da benzer etkileri do-

layısıyla ilgi konusu olmuştur.  Bal arısı askerleri birer 

kamikaze olarak saldırı esnasında düşmanlarını iğne-

leriyle sokarlar, iğne koparak arının vücudundan ayrılır.  

İğneyle birlikte kendi kendine kasılıp gevşeyerek zehir 

pompalamaya devam eden zehir kesesi de düşmanın 

üzerinde kalır.  Üstelik iğnenin hemen arkasında saldı-

rı alarmı anlamına gelen alarm feromonu salgılamak-

ta olan bez de düşmanın üzerindedir.  Böylece hem 

en yüksek miktarda zehir düşmana enjekte edilir hem 

de diğer askerlere hedef kesin olarak belirlenmiş olur.  

Ama bu saldırı asker için de intihar demektir.  Sokma 

davranışı için genomda fark gösteren genlerden birisi 

14-3-3 Epsilon denilen insanda da intiharla bağlantısı 

gösterilmiş bir gendir.  Bu örnekten de anlaşılacağı gibi 

kovan içinde arıların iş bölümünden öğrenebileceğimiz 

dersler tarım ve hayvancılığın ötesindedir. 



Kovan içi düzenin bize çok farklı gelen bir özel-

liği birey temelli bir dağınık kontrol düzeni ol-

masıdır.  Türkçe’de ana arı ya da bey arı deni-

len, İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde kraliçe 

arı diye bilinen, kovandaki tüm bireylerin anası 

olan tek arı gerçekten merkezi bir yönetimin so-

rumlusu değildir.  Sadece bir ana arı varsa ve 

yeterli sayıda yumurta oluşturuyorsa, kovanın 

yeri oylum olarak yeterli  ise işçiler yeni ana arı 

oluşturmazlar.  Ama üreme mevsiminde, kovan 

kalabalıklaştığında, ya da ana arı düzgün yu-

murtlamadığında, sağlıksız ya da yaşlı ise yeni 

bir ana arı oluşturulur, eski ana arı ya kovan-

dan ayrılır (oğul verme) ya da işçiler tarafından 

öldürülür.  Kısaca ne ana arı ne de işçi arılar 

tam yönetim yetkisine sahip değildir.  Bu tür 

tüm hakkında hiç bir bireyin tam bilgisi olmadığı 

durumlarda, merkezi yönetim ve planlamanın 

uygulanamadığı koşullarda bireylerin yerel ve 

kısmi bilgilerle bazı temel kuralları birleştirerek 

karar verip hareket etmesi bilgi çağında mü-

hendislerin de çok ilgilendiği konulardır.  Arı 

kovanında bu dağınık kontrol ile elde edilme-

ye çalışılan eğer bir amaç varsa o da kovanın 

bir bütün olarak devamı ve başarılı üremesidir.   

Bireylerin bu amaç doğrultusunda çalışmasını 

sağlayan karar mekanizmaları herhalde uzun 

soluklu evrimin ürünüdür (bkz Giray 2009).  

Gerçekten ana hatları ile çizdiğimiz arıların ko-

vanda yaşamları, arı ırkları ya da alt türlerinin 

bulunduğu çevreye göre uyumlu farklar göster-

mektedir.  Türkiye dağlık yapısı ve çeşitli iklim 

bölgeleri ile farklı arı ırklarına vatan olmuştur.  

Kısa bahar ve sert kışların hakim olduğu Ana-

dolu karasal iklimi, hiç bir arıcı ya da bilim insa-

nına gerek olmadan çok bal depolayan ve az 

harcayan Anadolu arısını oluşturmuştur (bkz. 

Whitfield ve ark. 2006).  Bu arı bir çok kez arı-

cılık için önemli görülmüş ve kullanılmıştır.  Ör-

neğin; dünyaca ünlü Buckfast arısı İngiltere’ye 

Samsun’dan götürülen anadolu arısı anala-

rından Brother Adam tarafından, Buckfast 

Abbey’de geliştirilmiştir.  Bu arı hem sakin hem 

de trakea akarı denilen arı zararlısına dayanık-

lı olarak ün yapmıştır.   1970’lerde arı ırklarını 

çalışan Alman bilim insanı Ruttner da Anado-

lu arısının kışı beş kilo bal ile geçirebilmesini 

önemli bir ayrıcalık olarak kitabında belirtmiştir 

(Ruttner 1988).   En son 2010’da bir arkeolo-

ji çalışmasında İncil dönemlerinde de İsrail’de 

oranın yerli ırkı olan Suriye arısının değil bin kilo-

metre mesafeden getirilen Anadolu arısının kul-

lanılmış olduğu bulundu (Bloch ve ark. 2010).  
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Bu araştırmada çömlek kovanlarda kalan arı kanat ve 

diğer vücut kalıntıları morfolojik ölçümlerle incelenmişti.   

Yani belki anadolu arısı olmasa İsrail İncil’de bal ve süt 

ülkesi olarak tanınmayacaktı! 

Ne yazık ki biz bu arıyı henüz ırk olarak Türkiye’de ta-

nımıyoruz ve korumuyoruz.  Ama iyi haberler de var.  

Profesor Doktor Aykut Kence  ve Doçent Doktor Meral 

Kence’nin neredeyse tek başlarına çabaları sonucunda 

ve sivil toplum örgütü TEMA öncülüğü ile Anadolu ırkı-

nın yakın akrabalarından Kafkas arısı önce Artvin sonra 

Ardahan’da bulunmuş ve korumaya alınmıştır.  Yine 

aynı araştırmacılar Kırklareli Arıcılar Birliği ile çalışarak 

farklı bir hattan gelen Karnika arılarının bir alt tipi olan 

Kırklareli arısının da yerinde korunmasını sağlamışlardır.  

Yakında Y. Doç. Dr. Devrim Oskay Anadolu ırkının gen-

lerini de taşıyan, çam balından yararlanabilen Muğla 

arısı üzerine ıslah çalışmaları başlatmıştır.  

Günümüzde arıcılığın en büyük sorunu artmakta olan 

dünya nüfusu ile arıya daha da çok gerek olması ama 

arı sayılarının tarım üretimine oranlı artmıyor olmasıdır.  

Bu da arıların sağlığı üzerine çalışmaları ve arıların hay-

van kaynakları olarak üretilip kullanılmasını öne çıkar-

maktadır.  Bu çalışmaların çıkış noktası farklı ortamlara 

uyum sağlamış, kovan içi iş bölümü ve zararlılarla sa-

vaşımda fark gösteren arılar olacaktır (bkz sakin Afrika 

arıları Rivera-Marchand, Oskay, Giray 2012).  Türkiye 

arıcılık konusunda önde olan yerini ve arı biyolojik kay-

nağını da kullanarak arıcılıkta bilgi sanayisinin önde ge-

len ismi olabilir.  ABD örneğinde Teksas’lı arıcı Weawer 

arıcılık sektörü ve Üniversite arasında koordinatör ola-

rak görev almış ve bal arısı genomunun çıkarılmasına 

katkı vermiştir.  Burada arıcılık sektörüne iş insanları ve 

yatırımcılarımızın bir bilgi sanayi sektörü olarak bakma-

sı ve yatırım yapmasını öneriyoruz. 
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Apiterapi  “balarısı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımı” şek-

linde tanımlanabilir. Bu ürünler başlıca bal, bal mumu, polen, 

propolis, arı sütü ve arı zehridir. 

Apiterapi, söz konusu ürünlerin sağlık amacıyla kullanımın-

da nelere dikkat edilmesi gerektiği; kimlerin, hangi ürünü, ne 

amaçla, nasıl kullanabileceği; ürünlere karşı hassasiyet ve aler-

jik durumlarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği gibi konu-

lar üzerinde durur.

Bu ürünlerin bir takım hastalıkları “tedavi edici” etkisi üzerine 

dünyanın pek çok yerinde araştırmalar yapılmaktadır ve şu ana 

kadar veriler bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileriyle “sağlığı 

koruma” noktasında etkili olabilecekleri görüşünü destekler ni-

teliktedir. İleri çalışmalara ihtiyaç vardır. Her halükarda göz ardı 

edilemeyecek konuların başında bu ürünlerin “kalite” meselesi 

gelmektedir. Zira beklenilen olumlu etki için kullanılan ürünün 

kaliteli olması şarttır.

Ürünlerin kalite kriterleri ve standardizasyonu meselesi üzerin-

de hala çalışılmaktadır. Bununla birlikte en azından şu kadarı 

rahatlıkla söylenebilir ki, “Apiterapi” açısından kullanılacak olan 

ürünlerin “hakiki ve doğal” oluşu yanında gerek üretimi gerekse 

sonraki süreçte her açıdan “saf ve temiz” olması, keza “taze” 

olarak tüketilmesi tercih nedenidir. 

Bu konuda ürünlerin kalitesi yanında ambalajlarının da kaliteli 

olması ve üstünde “İçerik”, “Kullanım Şekli”, “Uyarılar” ve “Sak-

lama Şartları” gibi bilgilerin açık ve net olarak yazılması da ihmal 

edilmemelidir.

Bal; “Bitkilerin çiçeklerinden ya da diğer canlı kısımlarından sal-

gılanan nektarın ve bitki üzerinde yaşayan bazı böceklerin, bitki-

lerin canlı kısımlarından yararlanarak salgıladığı tali maddelerin, 

bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplandıktan sonra kendine 

özgü maddelerle birleştirilerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini 

düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırması sonucunda 

Standardı, TS 3036/Ocak 2010)

Türk Gıda Kodeksi, Bal Tebliği de TSE’nin bal tanımına paralellik 

göstermektedir. Filtre edilmiş bal ile ilgili hükümler saklı kalmak 

kaydıyla yabancı organik veya inorganik maddelerin ayrılması 

sırasında kaçınılmaz olan kayıplar dışında balda polen veya 

diğer bala özgü bileşenlerin uzaklaştırılmaması gerekir. Gerek 

Türk Gıda Kodeksinde gerekse TSE Standardında, Uluslararası 

Bal Komisyonu’nun tavsiyelerine paralel kriterler getirmiştir:

Balda ticari glukoz bulunmamalı; boyar madde  bulunmamalı; 

Nişasta / Polen oranı en çok 10/100; protein ve ham bal delta 

-

- 6,1 ; HMF değeri en fazla 40 mg/kg; Diyastaz değeri minimum 

8 birim; Sakaroz oranı maksimum % 5 olması gerekir.
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Bal Tebliği kapsamında; Bal içinde insan sağlığını tehdit 

eden hiçbir patojen mikroorganizma, parazit ve/veya 

bulunamaz. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda 

Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun ola-

rak üretilmeli ve “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-

terler Tebliği” ne uygun olmalıdır. 

Temel petekte balmumunun doğal yapısında bulunma-

yan, parafin, serezin, iç yağı, reçine, oksalik asit gibi 

organik maddeler ile ağartıcı maddeler gibi inorganik 

maddeler bulunamaz. Bala hiç bir katkı maddesi katıla-

maz. Keza bulunabilecek pestisit kalıntı miktarları Türk 

Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölü-

müne uygun olmalıdır.

Bal, içerdiği doğal enzimleri parçalayacak ya da önemli 

düzeyde inaktive edecek şekilde ısıtılmış da olmama-

lıdır. (Ozmofilik mayayı yok etmek için pastörizasyon 

uygulanması söz konusu olacaksa hızlı ısıtma ve 

soğutma ile beraber, 7.5 dakikada 63 derecede ya 

da 1 dakikada 69 derecede uygulanması sınırlarında 

hassas davranılması önerilmiştir.) 

Ayrıca, HMF ve enzim aktivitesi gibi parametrelerin ba-

zılarının ısıtma ve depolama ile değişeceği göz önünde 

tutulmalıdır. Fazla ısıtılmış bal HMF, diyastaz ve invertaz 

aktivitelerinin ölçümüyle tespit edilir. Taze bal çok dü-

şük HMF seviyesine sahiptir ve doğal enzim seviyesi 

yüksektir.

Apiterapi açısından balların maksimum 25 mg/kg HMF 

(hatta 15 mg/kg) ve invertaz aktivitesinin ise 10 Hadorn 

ünitesinin üstünde olması gerektiğine dair öneriler de 

bulunmaktadır. 

Balmumu; “Apis Mellifica-Apic Mellifera’nın yaptığı pe-

teğin eritilmesi ve yabancı maddelerden ayrılması ile 

elde olunan mumdur.” (TSE, Türk Standardı; TS 2906, 

Aralık 1977)

Avrupa Farmakopeyasına göre hakiki ve saf balmu-

mu için mevcut kalite kriterleri: Su içeriği % 1’den az, 

No 87-102, Hidrokarbonlar en fazla % 14.5 olması 

ve yabancı madde içermemesi şeklinde özetlenebilir. 

Bugün, balmumunun hakikiliği ve saflığının tam tespiti 

Gaz-Kromatografi ve Kitle Spektrometrinin birlikte kul-

lanımıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

Balmumu çoğunlukla, arıcılıkta uygulanan lipofil aka-

risitle kontamine olmaktadır. Ticarî balmumlarında 0.5 

ile 10 mg/kg aralığında değişen farklı akarisit kalıntısı 

tespit edilmektedir. Apiterapide kullanılacak balmumu 

kalitesini artırmak için en iyisi, varroa kontrolü için doğal 

organik asitler kullanmaktır. 

Propolis (Arı tutkalı); “İşçi arıların, kovan içerisindeki 

besinleri, yavru arıları ve kendilerini çeşitli patojen mik-

roorganizmalardan (virüs, bakteri, fungus) korumak 

amacıyla bitkilerin yaprak, gövde, tomurcuk vb. kısım-

larından topladığı reçinemsi maddeleri ve bitki nektar-

larını, başlarında yer alan salgı bezlerinden salgılanan 

enzimler ile biyokimyasal değişikliğe uğratarak oluştur-

dukları, ‘arı tutkalı’ olarak da adlandırılan ürün.” (TSE; 
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Propolisler farklı ülkelerde farklı statülere sahiptirler. Al-

manya, İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde ilaç olarak 

kabul edilirken diğer birçok ülkede bir gıda takviyesi 

olarak addedilir. Propolis öncelikle duyusal ve fiziko-

kimyasal özellikleri değerlendirilerek test edilebilir. 

Propolisin saflığı ve balmumu içeriği birçok araştırma-

cı için kalite parametreleridir. Bazı Doğu Avrupa stan-

dartlarında saponifikasyon, ester ve iyotlama sayıları 

kullanılmaktadır. Fakat bu kalite parametreleri yalnızca 

propolisteki balmumu ve reçine içeriğiyle ilgilidir. Bu bi-

leşenler propolisin biyolojik aktivitesinde sadece küçük 

bir rol oynarlar.

Apiterapi açısından kaliteli Propolis, balsam içeriği faz-

la, biyoaktivitesi yüksek, saf ve organik propolis de-

mektir. Ağır metaller ve varroa kontrolü için kullanılan 

lipofil sentetik akarisitlerle kontaminasyon konusuna 

çok dikkat edilmelidir. 

Polen; “Çiçekli bitkilerde; çiçeklerin erkek organlarının 

(stamen) üst kısmında bulunan anterlerin içindeki po-

len kesecikleri içerisinde yer alan, çiçeklerin erkek or-

ganlarınca üretilip, dişi organın döllenmesini sağlayan 

bitkilerin erkek cinsiyet hücreleri (bitkinin mikrosporu). 

Bu mikrosporlar, tohumla üreyen çiçekli bitkilerde er-

kek gametin içeriğinin dişi gamete güvenli bir şekilde 

taşınmasını sağlayan erkek üreme birimidir. Bunlar ya 

erkek çiçekler tarafından ya da hermafrodit çiçeklerde 

erkek organlar tarafından oluşturulur. Polen, bal arısı 

veya insanlar tarafından toplanan, kurutulmuş çiçek 

tozları olup, arıların yaşamlarını sürdürebilmek, yavrula-

rını besleyebilmek için (gelişmelerinde ve görevlerini ya-

pabilmelerinde) hayati öneme sahiptir. İnsanlar içinde 

önemli bir besin kaynağıdır.” “Toplanan polen, zaman 

kaybetmeden, temizlemeyi takiben, hava almayacak 

-

durucularda saklanır. Taze olarak dondurulan polenin, 

sahip olduğu besin değerinde herhangi bir azalma gö-

TS 10255/Aralık 2006)

TSE Standardına göre, nem oranı taze (dondurulmuş) 

polen için en fazla % 25’ken kurutulmuş polende bu 

oran, kütlece % 10’dan fazla olmamalıdır. Bu oranı 

% 4’e kadar çeken ülkeler vardır.  % 10’dan fazlası po-

leni fermantasyona karşı hassas hale getirir. Ham pro-

tein miktarı ise en az % 7 olmalıdır. Apiterapi açısından 

kullanım için biyolojik aktif bileşenlerin (ör: flavonoidler) 

kompozisyonu ya da vitamin içeriği değerlendirilmelidir. 
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Hijyenik açıdan mikrobiyolojik güvenlik ana kalite kri-

teridir. Polenin mikrobiyolojik kalitesini, özellikle de 

patojenik mikrop ve mantarların yokluğunu kontrol et-

mek önemlidir. Bununla birlikte bakterinin radyasyon-

la, ozon uygulayarak ya da kimyasal fumigantla yok 

edilmesi toksik atıklara yol açabilir. Polen arı parçaları, 

balmumu, bitki zerrecikleri ve diğer yabancı maddeler 

içermemelidir. Polen, yoğun trafik ve pestisitle işlenmiş 

tarım arazileri gibi kirlilik kaynağı olan yerlere en az 

3 km uzaklıktaki bölgelerde toplanmalıdır ve ağır metal-

ler ve pestisit kirlenmesine karşı test edilmelidirler. 

Son yıllarda genetik olarak değiştirilmiş (GDO) bitki ve 

polenler mevcuttur. Avrupa Birliğinde, eğer GDO içeriği 

% 1’i geçiyorsa besinlerde ve ayrıca polende genetik 

olarak değiştirilmiş organizmaların içeriğini bildirmek 

mecburidir. Böylesi bir polenin insan üzerindeki olum-

suz etkisi üzerine araştırmalar henüz pek fazla yoktur. 

Ancak tüketici bunun riskinin farkında olmalıdır. 

Saf arısütü; “genç işçi arıların baş bölgelerinde bulunan 

hypopharyngeal bezlerinin salgısı olup, ana arı petek 

gözlerine aşılanan larvaların beslenmesine yarıyan, an-
cak ana arı petek gözlerine aşılama yapıldıktan sonra, 
36 saat - 48 saat zarfında uygun aygıtlarla toplanan, 
pelte kıvamında, açık krem-kemik renginde, kendine 

has kokuya ve yakıcı bir lezzete sahip üründür.” (TSE; 

2000)

Arısütü için henüz uluslararası bir standart yoktur. Fark-
lı ülkelerin kendi ulusal standartları vardır. TSE’ne 
göre 10-HDA, en az % 1,40 olmalı, liyofilize ise en 
az % 3,40 olarak gösterilmistir. Son 5 yıl içindeki bazı 
bilimsel yayınlarda bu oranların daha yüksek olması 
gerektiği söylenmiştir. Bu yayınların bir kısmında 10-
HDA oranının arısütü taze ise % 1.9 üstünde, liyofilize 
ise % 3.5 üstünde olması söylenirken, Furosine mikta-
rının ise 100 gr arısütünde 50 mg üstüne çıkmaması 
vurgulanmaktadır. 

TSE’ne göre “Arı sütü cam veya ahşaptan yapılmış 
olan ve ana arı petek gözlerine girecek büyüklükteki 
kaşıklar yardımı ile veya vakumlu sistemler yardımı 
ile toplanmalıdır. Toplanan arı sütü koyu renkli temiz 
cam şişe veya kavanozlara hızlıca konulmalı, - 5C’da, 
uygun soğutucularda muhafaza edilmelidir.” -
tında muhafaza edilmesi durumunda taze arı sütünün 
2 sene içinde tüketilmemesi halinde terapötik etkisi 

azalabileceği akılda tutulmalıdır. 

Nem miktarı arısütü taze ise  % 70 altında, liyofilize ise 

% 5 altında olmalıdır. Arı sütü yanlış arıcılık uygulamala-

rıyla antibiyotiklerce kirletilebilir. İyi kalitede arı sütü için 
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“organik” arıcılıkla üretim tercih edilmeli ve saklama şartlarına hassa-

siyet gösterilmelidir. 

Bal arısı zehri; “Apidiae familyasına mensup bal arılarının (Apis mellifera 

veya diğer bal arısı türleri ve varyeteleri) abdomeninde bulunan bez-

lerden salgılanan ve iğnenin dip kısmındaki zehir kesesinde toplanan, 

Degranulating) peptid 401 bulunan; keskin kokulu, acı tadda, sarımt-

rak renkte, şeffaf, hava ile teması hâlinde çabuk kuruyup kristallenen, 

asidik özellik gösteren (pH 4,5 – 5,5) madde.” “Kuru, sıvı veya seyrel-

koyu cam şişelerde ağızları sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.Bal 

arısı zehri ambalâjları, taşıma ve satış yerlerinde doğrudan güneş ışığı 

Apiterapide uygulamalarında alerjik reaksiyon riski açısından en dik-

katli olunması gereken ürün arı zehridir. Arı zehrinin kalitesi için ulusla-

rarası bir standart tam olarak henüz yoktur. Yine dondurarak kurutul-

muş formu için belli kalite kriterleri ilaç firmalarınca takip edilmektedir: 

Dondurarak kurutulmuş balarısı zehirinde, su içeriği % 2’den az, suda 

çözünebilir maddeler % 0.8’den az, şekerler % 6’dan az olmalıdır. 

İçeriğindeki protein ve peptidlerin biyoaktivitesi yeterli, radyoimmun 

testleri tatmin edici, toksisitesi LD50 3.7+/-0.6mg/kg (TSE 2,8 mg/

kg) olmalıdır. 

Balarısı zehrinin doğru bir şekilde toplanması ve temiz olması gerekli-

dir. Saf tam kurutulmuş arı zehrnin rengi beyaz olup yabancı madde-

lerce kirletilmemiştir ve bir çözeltide kullanıldığında renksizdir. Eğer arı 

zehri rutubet ve ışıktan korunursa beş yıl ya da daha fazla süre boyun-

ca muhafaza edilebilir. Aksi takdirde oksidasyona bağlı olarak, rengi 

beyazdan kahverengimsi sarıya dönüşecektir ve bu oksidasyonunun 

sebep olduğu değişiklikler onun terapötik etkisini azaltacaktır. Zehirlilik 

durumunu kaybetmez, fakat terapötik 

etkisi muhafaza sırasında azalmaya yüz 

tutar. 

Dondurarak kurutma arı zehrini koru-

manın en etkili metodudur. Bu bir saf-

laştırma işlemidir ancak eğer kontrol-

süz bir saflaştırma metodu kullanılırsa 

aktif bileşenlerin bir kısmının da kayba 

uğrayabileceği akılda tutulmalıdır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi arı 

ürünlerinin kalite kriterleri ve standardi-

zasyonu meselesi yukarıda bahsi geçen 

tüm ayrıntılara rağmen hala tamamlan-

mamıştır. Bu ürünlerin standardizasyo-

nu konusundaki eksiklikler apiterapiyle 

ilgili bilimsel çalışmaların yapılabilmesini 

zorlaştıran temel etkenlerdendir. Konu-

ya yönelik daha fazla çalışma ve gün-

cellemeye gereksinim vardır. 

1- TSE, Türk Standardı; TS 2906, Ara-

lık 1977

2- 

Standardı; TS 6666/Aralık 2000

3- 

TS 12910/Ocak 2003 

4- 

TS 13126/Ocak 2005 

5- 

TS 10255/Aralık 2006

6- 

TS 3036/Ocak 2010

7- Türk Gıda Kodeksi, Bal Tebliği (Tebliğ 

No: 2005/49)

8- European Pharmacopoeia 7th-

Edition,2008

9- 

al.,2001

10- 

Products. Apidologie 38(1):1-18; 2006

11- Müller, UR, Insektenstichallergie. Kli-

nik, Diagnostik und Therapie. Gustav 

Fischer Verlag Stuttgart,1988 

12- Shkenderov,S; Ivanov,T. Pcelni Produk-

ti, The Bee Products. Zemisdat (Abs-

tract in Honey Bibliography):1-238

13- Sesta,G; Lusco,L. Refractometric De-

Jelly. Apidologie 39(2):225-232. 2008



Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

74



75

taraftan florada devamlılığı sağlamakta ve bitkisel 

üretimde verim ve kaliteyi artırmakta diğer taraftan ise 

bal ve diğer ürünleri ile önemli bir gelir yaratmaktadır. 

Bazı kaynaklara göre ülkedeki yaklaşık 150 bin tarım 

işletmesinde bal arısı kolonisi bulunmaktadır. Arıcılık, 

bunlardan 50 bin’inde işletme gelirini artırıcı bir yan 

gelir kaynağı olarak, 10–15 bin’inde ana gelir kaynağı 

ve profesyonel bir meslek olarak, geri kalanında ise 

hobi amaçlı ve aile tüketimini karşılamak için yapıl-

maktadır. Türkiye sahip olduğu arıcılık potansiyelini 

yeteri kadar değerlendirememekte ve arıcılıkla 

ilgili en önemli sorunları koloni başına yaklaşık 

15 kg bal üretimi ile verimlilikte, kalitede ve uluslara-

rası standartlara uygun üretim konularında yaşamak-

tadır. Damızlık materyal, hastalık ve zararlılarla müca-

dele, teknik bilgi ve eğitim, organizasyon, örgütlenme 

ve denetim eksikliği gibi çok sayıda etmen verimlilik 

ve kaliteyi etkilemektedir. Ayrıca arıcılık sektöründeki 

bazı insanların bilgisizliği, açgözlülüğü ve sorumsuz-

luğu hem arıcılık sektörü hem de tüketiciler açısından 

kaygı verici sorunlara yol açmaktadır. Her meslekte 

olduğu gibi arıcılıkta da bu meslek grubundaki her 

bireyin uyması beklenen bir dizi etik kurallar olmalı-

dır. Arıcılığın profesyonelce yapılan bir meslek olarak 

değerlendirilmesi ve arı ürünlerinin üretiminden tüke-

timine kadar geçen süreçteki tüm faaliyetlerin sektör 

içindeki her kesimin kabul edeceği ilke ve kurallara 

uygun olarak sürdürülmesi bu sorunların çözümüne 

katkı sağlayacaktır.

İnsanların arılarla ilk tanışmasından günümüze ka-

dar arıcılık kültürü yazılı veya yazılı olmayan kurallar-

la sürdürülmüştür. Anadolu’da Hititler dönemine ait 

bulgularda arıcılık yasalarına rastlanmış, Osmanlı İm-

paratorluğu dönemindeki kanunnamelerde de arıcı-

lıkla ilgili hükümler yer almıştır. Arıcılık diğer hayvansal 

üretim alanları içinde doğaya en fazla bağımlı olan ve 

üreticileri, toptancıları, paketleme ve dağıtım firma-

larını ve ihracatçıları içeren büyük bir sektördür. Bu 

nedenle arıcılıkla ilgili etik kurallar düşünülürken tüm 

sektörü içine alacak şekilde sürdürülebilirlik, kârlılık 

ve doğa kanunları dikkate alınmalıdır. Sürdürülebilir 

bir arıcılık için diğer ülkelerde hazırlanan etik kurallar 

üretim, çevreye duyarlılık, kalıntı ve kimyasal bulaş-

ma, balın doğal yapısının bozulması (tağşiş edilmesi), 

hijyen, işleme ve pazara hazırlama, dağıtım ve fiyatın 

belirlenmesi, sözleşmelere ve kontratlara uyma, pa-

zarlama (sunuş) ve eğitim gibi konuları içermektedir. 

Bir kişinin veya bir kurumun tek başına arıcılık sektörü 

için etik kurallar koyması doğru ve uygulanabilir değil-

dir. Sunulan etik kurallar bir taslak olarak tartışmaya 

açılmıştır. Bu taslak geliştirilerek sektördeki her kesi-

min kabul edebileceği bir yapıya dönüştürülmelidir.

Arıcılık tarihinin insanoğlunun mağara yaşamı sürdürdü-

ğü on bin yıl öncesine kadar uzandığı bilinmektedir. Arı 

ürünleri tarih boyunca doğallığından şüphe duyulmayan, 

sevilerek tüketilen ve sağlık koruma amaçlı da kullanı-

lan ürünler olmuştur. Arıların tozlaşmayla bitkisel üretime 

yaptıkları katkılarının anlaşılması, arıcılığın küçük serma-

ye ve düşük girdi kullanımı ile toprağa bağımlı olmadan 

yapılabilmesi, arı ürünlerine olan talebin giderek artması 

gibi birçok özelliği nedeniyle günümüzde arıcılık, bütün 

dünyada yetiştiriciliği yapılan ve özel olarak desteklenen 

bir tarımsal uğraşıdır. Birçok ülkede de profesyonelce ya-

pılan bir meslek olarak kabul edilmektedir.

Anadolu, dünyada arıcılığın en eski ve en yaygın yapıl-

dığı merkezlerden birisidir. Türkiye’nin coğrafik konumu, 

zengin bitki örtüsü, farklı vejetasyon tipleri ve iklimsel 

özellikleri arıcılığın gelişerek sürdürülmesini sağlamıştır. 

Türkiye yaklaşık 5 milyon adet bal arısı koloni varlığı ve 

75 bin ton/yıl bal üretimiyle günümüzde de çok önemli 

bir arıcılık ülkesidir. Koloni sayısı bakımından dünyada 

ikinci sırada bulunan ülkemizde bu arı popülasyonu bir 
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Bal, arı sütü, polen, propolis, bal mumu, arı zehiri gibi 

birçok arı ürünü üretilmekte ve her birinin üretim sü-

reci de farklılık göstermektedir. Üretim sürecindeki en 

önemli konulardan birisi hastalık ve zararlıların yayıl-

masını önlemektir. Bir arıcı hastalık ve zararlılara ne 

kadar dikkat ederse etsin çevresindeki arıcılar dikkat 

etmiyorsa bu konudaki sorunu çözmüş olmayacaktır. 

Sınırlardan veya ithalat yoluyla bulaşık arı ve ürünleri-

nin ülkeye girmesi, gezginci arıcılık, koloniden koloniye 

arı geçişleri, arıcıların dikkatsiz davranması gibi birçok 

sebeple arı hastalık ve zararlıları çok hızlı bir şekilde ya-

yılmaktadır. Kovanların başka alanlara taşınmasından 

önce düzenli incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınma-

sı hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. 

Son yıllarda çok farklı yollarla yurt dışından hatta farklı 

kıtalardan bile kontrolsüz ana arı ve arı ürünleri ülkemi-

ze sokulmaktadır. Bu uygulama ülkede hiç görülmeyen 

bazı hastalıkların da yayılmasına yol açacaktır. Ülkedeki 

bütün kovanlar varroa akarı ile bulaşık durumdadır. Arı-

cılar akarı ekonomik olarak zarar vermeyecek düzeyde 

tutmak için ruhsatlı veya ruhsatsız pestisitleri yoğun 

olarak kullanmaktadırlar. Direnci azaltmak ve daha et-

kin mücadele yapmak için uygun zamanlarda ve ruh-

satlı olan ilaçlar dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. Arıcı-

lar arasında üretimle ilgili diğer bir sorun da arılık yerleri-

nin belirlenmesinde yaşanmaktadır. Bir arıcı arılık yerini 

diğer arıcıya çok yakın bir yerde seçerse hem hastalık-

ların yayılması ve oğul karışıklığı gibi sorunlar yaşana-

cak hem de aynı alandaki nektar kaynakları kullanılaca-

ğı için verimlilik düşecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın il, ilçe ve köy bazında flora haritalarının 

çıkarılmasına ilişkin çalışmaları umut vericidir. Arıcıların 

konaklayacakları her alan için optimum koloni sayıları-

nın ve dağılımının belirlenerek uygulamaya konulması 

gerekmektedir. Arıcılar arasında yaşanan sorunlardan 

birisi de çıkan oğulların sahipliğidir. Bal arıları bir ölçüye 

kadar yabani bir hayvan olarak değerlendirilmektedir. 

Normal koşullarda oğul bulana aittir. Roma kanunların-

da da bu konudan bahsedilmiştir. Bu kanunlara göre 

kovanınızdan çıkan bir oğul onu gördüğünüz, kolaylıkla 

takip ettiğiniz sürece size aittir. Oğul’un kovana aktarı-

lana kadar sahibi yoktur. Eğer başka birisi oğul’u ko-

vana alırsa oğul onun malı olur. Arılıklar arasında yeterli 

mesafe olduğu takdirde oğulların karışması da en az 

düzeye inecektir.

Arılar bulundukları alanlarda insanlar ve diğer evcil hay-

vanlar için bir dert, sorun oluşturabilir. Arı zehrine karşı 

alerjisi olan insanlar için arılar öldürücü bir tehdittir. Çok 

sayıda evcil hayvanın da arı sokması sonucu öldüğü bi-

linmektedir. Bu nedenle arılık yerleri seçilirken yerleşim 

alanlarından uzakta olmasına dikkat edilmelidir. Arılıkta 

çalışmalar mümkün olduğu kadar kısa zaman dilimin-

de, körük kullanılarak yapılmalıdır. Oğul’a çıkan arı sa-

kin olmasına karşın, yerleşim alanları etrafına konduğu 

zaman çevrede paniğe yol açabilmektedir. Bu nedenle 

oğul’u önleyen uygulamalar hem teknik arıcılık için hem 

de çevre için daha uygundur. Arılık çevresinde yeterli 

ve sürekli bir su kaynağı bulunmuyorsa arılar çevredeki 

çeşmeler, musluklar ve yüzme havuzları gibi su kay-
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naklarının etrafında soruna yol açarlar. Belirli bir su kay-

nağına alışan arıları başka bir kaynağa yönlendirmek 

de kolay değildir. Bu nedenle arılık yerleri seçilirken 

çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun su kaynakları 

da düşünülmelidir.

Arı hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek için pestisit 

ve antibiyotik kullanımı arı ürünlerinde kalıntı sorununu 

gündeme getirmiştir. Birçok ülkede arıcılıkta kullanılan 

ilaçların arı ürünlerinde özellikle baldaki maksimum ka-

lıntı miktarları belirlenmiştir. Türkiye’de ruhsatlı ilaçların 

yanı sıra ruhsatsız çok sayıda ilaç kontrolsüz bir şekilde 

kullanılmaktadır. Hastalıklara karşı mücadelede ruhsatlı 

ilaçların kullanılmasında bile çok uzun süreli uygulama, 

doz aşımı, nektar akımı döneminde uygulama (uygula-

madan hemen sonra bal hasadı) gibi işlemler sonucun-

da insanların tüketimine sunulan balda arzu edilmeyen 

bulaşmalar olmaktadır. Ayrıca ülkemizde peteklerin ko-

runması için naftalin uygulaması da balda istenmeyen 

kalıntıya yol açmıştır. Balda yaşanan kalıntı sorunu ba-

lın saf, doğal ürün özelliğinin kaybolmasına yol açmak-

ta ve iç tüketim ve ihracını da güçleştirmektedir.

Bal arısı kolonilerine erken ilkbaharda koloni gelişimini 

hızlandırmak ve bal hasadından sonra da kolonileri kışa 

hazırlamak amacıyla şeker şurubu veya şekerle yapıl-

mış ek besinlerin verilmesi teknik arıcılıkta önerilen bir 

uygulamadır. Ancak son yıllarda bazı arıcılar bal üretim 

mevsiminde şeker pancarı, mısır gibi bitkilerden üreti-

len ve farklı oranlarda früktoz, glikoz sakaroz şekerleri 

içeren şurupları arılara yoğun olarak yedirip bal üret-

mektedir. Bu şekilde üretilen balların tespiti çok özel 

analizleri gerektirmektedir. Bazı art niyetli kişiler de bala 

şeker sanayi tarafından üretilmiş bu şeker şuruplarını 

katmakta bazılar ise hiç bal kullanmadan sanayi ürünü 

bu şeker şuruplarına aromatik maddeler katarak bal 

adı altında satmaktadırlar. Balın bu şekilde doğal yapı-

sının bozulması (tağşiş edilmesi)  ve sahte bal üretimi 

ihracatta da önemli sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca 

tüketiciler bütün ballara şüphe ile bakmakta ve bu yüz-

den balın saf, doğal imajı bozulmaktadır.

. 

Arı ürünleri özellikle bal, yetiştiriciliğin doğası gereği 

arazide üretilmektedir. Son yıllarda bal işleme ve paket-

leme konularında faaliyet gösteren modern işletmeler 

kurulmasına karşın Türkiye’de üretilen balın önemli bir 

bölümü de arıcılar tarafından paketlenip satılmaktadır. 

Arılık yeri, arıcıların bilgi ve deneyimi, depolama ve sak-

lama koşulları ile kullanılan araç ve gereçler bal hijyenini 

etkileyen etmenlerdir. Üretilen balların tamamına yakını 

kovanların bulunduğu arılıklarda hasat edilmekte ve bal 

süzme çadırlarında süzülmektedir. Süzme makineleri, 

bal kazanları, sır açma tankları paslanmaz çelikten ya-

pılmalı, bütün aşamalarda sağlık kuralarına dikkat edil-

melidir.

.

Bal temiz bir ortamda uygun şekilde hasat edildikten 

sonra filtre edilmeli ve dinlendirme tanklarında dinlen-

dirilerek, hava kabarcıkları ve köpükten ari bir şekilde 

temiz kaplara doldurulmalıdır. Hasat edilecek petekle-

rin en az % 80’i sırlanmış olmalıdır. Sırlanmamış çerçe-

velerde balın içerdiği su miktarı fazla olduğu için balın 

fermente olması, ekşimesi hızlanmaktadır. Ballar, kris-

talleşmeyi önlemek için bal tebliğinde belirtilen sıcaklık 

ve sürelere uygun olarak ısıtılmalıdır. Bazı üretici ve da-

ğıtıcıların balı daha yüksek derecelerde ısıttığı bilinmek-

tedir. Balın uygun olmayan şekilde ve yüksek sıcaklıkta 

ısıtılması enzimlerin kaybına yol açmakta, aroması bo-
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zulmakta ve zararlı bir bileşik olan HMF içeriğinin art-

masına yol açmaktadır. Tüketime sunulan ballar yasa 

ve yönetmenliklere uygun şekilde etiketlenmelidir.

Dünyada bal üretimi bakımından ilk beş ülke arasına 

giren Türkiye’de arıcılık örgütsüz ve dağınık bir yapı-

dadır. Hobi amaçlı sadece kendi ihtiyacını karşılayan 

arıcılar, arıcılığı bir yan gelir kaynağı olarak düşünen 

ve yapan arıcılar ve profesyonel olarak arıcılığı mes-

lek edinmiş arıcılar bulunmaktadır. Bu nedenle arıcılık 

sektörü büyük ölçüde kayıt dışıdır ve arı ürünleri çok 

farklı şekillerde pazarlanmaktadır. Satışa sunulan balla-

rın fiyatında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Balın pe-

rakende kg fiyatı 5 ile 10 Dolar arasında değişmekte 

ve çok özel ballar astronomik fiyatlarla satılmaktadır. 

Genel olarak küçük ölçeklerde üretim yapanlar veya 

hobi amaçlı üreticiler az bal ürettikleri için bu balları 

daha yüksek fiyatlarla satmaktadırlar. Bal satışında en 

büyük sorunu büyük üreticiler yaşamaktadır. Fiyat olu-

şumunda üreticiler, toptancılar, balı işleyen ve peraken-

de olarak sunan firmalar ve ihracatçılar arasında adil 

bir denge sağlanamamış, bal alınıp satılırken maliyetler 

fiyata doğru yansıtılmamıştır. Bal üretim sürecinde bü-

tün riskleri ve maliyetin önemli bir bölümünü üstlenen 

üreticiler toptancılar, ihracatçılar ve büyük perakende-

ciler arasında sıkışıp kalmışlardır. Fiyat oluşumunda söz 

sahibi olamayan üreticiler bazı durumlarda maliyetine 

bile bal satmaktadırlar. Sektör içinde çok az emek ve 

masrafla abartılı kâr elde edilmesi hem sürdürülebilir 

arıcılık için olumsuz bir gelişme hem de etik olmayan 

bir davranıştır.

Arıcılıkla ilgili ürünlerin ve hizmetlerin satışı yasal veya 

yasal olmayan sözleşmeler ve beyanlarla yürütülmek-

tedir. Türkiye’de tozlaşma amacıyla bal arılarının kira-

lanması çok yaygın değildir. Kolonilerin tozlaşma ama-

cıyla kiralanmasında arıcı olmayanların bilgisizliğinden 

faydalanılmamalıdır. Koloni gücü, sayısı, yönetimi, üc-

retler vb. konularda açık ve doğru bilgiler sunulmalıdır. 

Türkiye’de bu konuda yaşanan önemli bir sorun da 

ana arı, koloni ve arıcılık malzemeleri satışında beyan 

edilen özelliklere uyulmamasıdır. Satın alınan damızlık 

ana arılar istenen özelliklerde olmayabilmekte, koloni 

satışında çiftleşmemiş veya yaşlı ana arılar kullanıla-

bilmekte, sağlıklı olmayan koloniler satılabilmekte, arılı 

ve yavrulu çerçeve sayılarında öngörülen taahhütlere 

uyulmamakta ve kovan yapımı sırasında uygun olma-

yan malzemeler kullanılabilmekte, koloni ölçülerine dik-

kat edilmemektedir.

Arı ürünleri satılırken özellikleri gereğinden fazla abar-

tılmamalıdır. Ülkemizde özellikle bazı ballar ve arı sütü, 

polen, propolis gibi arı ürünleri bir ilaç gibi sunulmakta 

ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceği öneril-

mektedir. Belirsiz, bilimsel olarak ispatlanmamış, abar-

tılı iddialardan kaçınılmalıdır. Arı ürünlerinin birçok yararı 

olduğu bilinmektedir. Bu ürünler sağlıklı yaşama katkı 

yapan ürünler olarak değerlendirilmeli ve sunulmalıdır.

Arıcılık sürekli gelişen, teknik bilgi ve beceri gerektiren 

bir uğraşıdır. Hem kârlı hem de arıcılık mesleğinin etik 

kurallarına uygun üretim yapmak için eğitime ve bilgi-

ye gereksinim duyulmaktadır. Birlikler, dernekler, vakıf-

lar, araştırma enstitüleri, üniversitelere bağlı fakülteler, 

yüksek okullar ve arıcılık merkezleri tarafından hazırlan 

paneller, kurslar ve dergilerle araştırma, eğitim ve ya-

yım hizmetleri sürdürülmektedir. Özellikle meslek yük-

sek okullarının arıcılık programlarında eğitimin kalitesi 

yükseltilerek mezun olan öğrencilerin bu mesleğe ka-

zandırılması yararlı olacaktır. Araştırma kurumları, ticari 

ölçeklerde arıcılık yapan arıcıların sorunlarına yönelik 

projelerin yürütülmesi ve elde edilen sonuçların uygu-

lamaya aktarılması konusunda daha etkin olmalıdırlar.

Anadolu’da geleneksel olarak yapılan arıcılık dünyada-

ki gelişmelere koşut olarak önemli değişimler geçirmiş-

tir. Geçmiş otuz yıllık süreçte koloni sayısı yaklaşık iki 

kat bal üretimi ise üç kat artmıştır. İlkel kovanların yerini 

modern kovanlar almış, hastalıklarla mücadele ve da-
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mızlık materyal kullanımı gibi teknik arıcılığın gerektir-

diği uygulamalar yaygınlaşmış ve gezginci arıcılığın da 

etkisiyle bal üretiminde önemli artışlar olmuştur. Avrupa 

Birliği uyum yasaları çerçevesinde üreticilerin örgütlen-

mesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla arı yetiştirici-

leri birlikleri ve merkez birliği kurulmuş, üretilen ürünle-

rin bütün süreçlerde denetlenebilmesi için de ABD ve 

Avrupa Birliği ülkelerindekine benzer şekilde hazırlanan 

bal tebliği ve bal eylem planı uygulamaya konulmuştur. 

Bal tebliğinde temel petek, bal mumu ve balın tanımı 

ve içeriği, balın naftalin, ticari glikoz ve nişasta içer-

meyeceği, bala hiçbir katkı maddesi katılamayacağı, 

balda bulunabilecek maksimum pestisit kalıntı miktar-

ları ve baldaki veteriner ilaçları tolerans düzeyleri, balın 

ambalajlanması, etiketlenmesi, taşınması, depolanma-

sı ve tescil ve denetimine ilişkin hükümler açık olarak 

belirtilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüke-

tici sağlığını korumak ve bal ihracatını artırmak ama-

cıyla bal, balmumu ve temel peteğin uygun, sağlıklı 

ortamlarda üretilmesine yönelik bal eylem planı uygu-

lama talimatını hazırlamıştır. Bu çerçevede bal üreten, 

toplayan, ambalajlayan, depolayan ithal ve ihraç eden 

kişi ve kuruluşlar kayıt altına alınmaktadır. Bal ve temel 

petek üretici ruhsatı, bal toplama merkezlerinde ve bal 

mumu temel petek işletmelerinde tutulacak kayıt form-

ları, kullanılacak ilaçlarla ilgili işletme kayıt defterleri ha-

zırlanmış ve böylece balın üretimden tüketiciye ulaşana 

kadar tüm süreçte ruhsatlı, kayıtlı ve kurallara uygun, 

denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir sistemi uygulamak 

amaçlanmıştır.

Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre 

ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve bazı fon, vakıf 

ve projelerden arıcılık sektörüne önemli miktarda kay-

nak aktarılmıştır. Tüm bu gelişmelere ve desteklere kar-

şın arıcılık sektörünün en önemli sorunları olan verimli-

lik ve standartlara uygun üretim konusundaki sorunlar 

çözülememiştir. Son yirmi yıldır kovan başına bal verimi 

bir türlü artırılamamış ve yaklaşık yılda 15 kg ile dün-

ya ortalamasının da çok altında kalmıştır.  Bu sorunun 

çözülememesinde birçok etmenle birlikte kovan sayı-

sını artırmaya dönük politika ve uygulamalar da etkili 

olmuştur. Kaynaklar büyük ölçüde koloni ve arı mal-

zemeleri dağıtımında kullanılmış, bu amaçla yürütülen 

projeler iyi izlenmemiş, yöntemler iyi belirlenmemiş ve 

bu kaynaklardan etkin yararlanılamamıştır. Türkiye ko-

loni sayısı ve km2 ye düşen arı yoğunluğu bakımından 

dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Artık amaç koloni 

sayısını artırmak olmamalıdır. Ayrıca son günlerde daha 

yoğun bir şekilde sahte ve tağşiş edilmiş balların tüke-

ticiye sunulması ve kamuoyunun gündemine gelmesi 

tüketicilerin bala olan güvenini ve ilgisini azaltmıştır. Bu 

nedenle verimliliği ve kaliteyi artıracak, denetime uy-

gun, örgütlü ve kayıtlı bir sisteme geçilmesi zorunludur. 

Zengin bitki örtüsü, iklimsel özellikleri ve insan kaynağı 

dikkate alındığında Türkiye’de arıcılık hem ülke insa-

nına sağlıklı ürünler sunabilecek hem de önemli ihra-

cat geliri sağlayabilecek potansiyeli olan bir sektördür. 

Bu nedenle arıcılığın bilgi ve teknolojiyi az kullanan, 

dağınık, kayıt dışı ve denetlenemeyen yapıdan bir an 

önce kurtulması gerekmektedir. Örgütlenmenin teş-

viki, denetim ve standartlara uygun üretim için yasal 

mevzuatın düzenlenmesi önemli adımlardır. Arıcılık etiği 

ile ilgili kuralların çoğu yasalar ve yönetmenliklerde de 

bulunmaktadır. Ancak arıcılık profesyonelce yapılan bir 

meslek olarak algılanmadığı ve sektör bir bütün olarak 

örgütlenip oto kontrolünü yapmadığı sürece kamusal 

alanda atılan adımlar yetersiz kalacaktır. Yasal mevzu-

atın uygulanması büyük ölçüde mesleki örgütlenme ve 

mesleğin etik ilkelerinin çok iyi kavranması ile olacaktır. 

Bu konuda arı yetiştiricileri birliklerine de önemli gö-

revler düşmektedir. Birliklerin başlıca görevi kamudan 

mümkün olduğunca fazla kaynak alıp bu kaynağı arı-

cılara dağıtmak olmamalıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının birlikler kanalıyla arıcılara yapacağı destek 

2012 yılı için 30–40 milyon TL civarındadır. Bu desteğin 

verimliliği, kaliteyi ve standartlara uygun üretimi artır-

mak için kullanılması daha yararlı olacaktır. Ayrıca sü-

rekli ve daha yoğun denetimler yapılarak kamuoyunun 

ve arıcılık sektörünün bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

Her meslek grubunda olduğu gibi arıcılıkta da bilgisiz-

likten ve açgözlülükten kaynaklanan yanlış uygulama-

lar her zaman olacaktır. Ayrıca arıcılık sektörü doğası 

gereği bu olumsuzluklara oldukça açıktır. Bu nedenle 

Türkiye’de arıcılık, kârlılığı ve sürdürülebilirliği sağlaya-

cak şekilde bilgi ve teknolojiyi kullanan, örgütlü, etik 

kuralları olan ve bu kurallara büyük ölçüde uyulan bir 

meslek olarak yapılanmalıdır.
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Ülkemiz 5.9 milyon koloni varlığı ile dünya arıcılık sıralamasında ikinci sırada, yak-

laşık 80 bin ton bal üretimi ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Koloni başına üretim 

ise17-18 kg ile 7-8. sırada yer almakta ve kilometre kare ye düşen koloni sayısında 

ise en yoğun ülke konumunda görülmektedir. Aynı zamanda dünyada bulunan pek 

çok arı ırkının kökeni Anadolu ırkına dayanmaktadır. Tüm semavi dinlerin kitapların-

da arı ve arının mucizeleri belirtilmekte Kuran’da Nahl suresi arının ve balının muci-

zelerini belirtmektedir. Hitit, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı zamanında arıcılık önemli 

bir uğraş olmuş ve devlet katında itibar görmüştür. Birçok Anadolu uygarlığında Arı 

ve Arıcılıkla ilgili birçok yazıt ve hatta yasa vardır. Örneğin 200 maddelik Hitit yasa-

larında 2. madde arılarla ilgilidir. Maddelerin birinde, 1 kg tereyağın ve 1 kg balın 

değerinin eşit olduğu, diğer maddede bir arı kovanının değerinin damızlık bir dişi 

koyunla aynı olduğu ve arı kovanı çalanın çaldığı kişiye yaşadığı evi vermek zorunda 

olduğunun belirtilmesi gibi birçok örnek bulunabilir.

Balarılarının sadece bal gibi tek bir ürünü yoktur. Balarılarının diğer ürünleri "api-

larnil, balmumu, arı zehiri, arı sütü, propolis, polen" gibi diğer ürünleri hekimlikte 

ve kozmetik alanda hatta günlük hayatımızda kullanılmaya başlamış ve giderek 

yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda arılar dünyanın en iyi tozlaştırıcılarıdır. Bitkisel üre-

timin miktarını ve kalitesini tamamen doğal olarak arılara borçluyuz.

Tüm canlılar gibi arılarda dış etmenlerden etkilenir. Özellikle hastalık yapıcı enfek-

siyon etkenleri ve çevre kirliliği arıları yaşamını tehdit etmektedir. Hem uçan arılar 

(ergin), hem de petek gözlerindeki larvalar (yavru) hasta olabilir.

Arı hastalıkları, hastalığı oluşturan etmene göre; bakteriyel (Amerikan ve Avrupa 

Yavru Çürüklüğü, Septisemi), fungal (Kireç ve Tas hastalığı), viral (Arı Felci ve Tu-

lumsu Yavru Çürüklüğü), paraziter (Varroa destructor, Tropilaelaps clarea, Acarapis 

woodi) ve protozoon (Nosema ve Amoeba) ya da hastalığın oluştuğu konağa göre; 

ergin ve yavru arı hastalıkları olarak sınıflandırılabilir. Bu hastalıklardan Amerikan 

yavru çürüklüğü (Tedavisi yoktur, kovan imha edilir) ve Tropilaelaps clarea ülkemiz 

yasalarına göre ihbarı mecburi hastalıklardır.

Ülkemizde arıcılık konusunda yapılan çalışmalar sınırlı kalmakla birlikte son yıllarda 

uluslararası alanda ciddi bir artış göstermektedir. Özellikle Arı Yetiştiricileri Birlik-

lerinin kurulması ve Balarısı sağlığı ile gıda güvenliği konularının yoğun bir şekilde 

gündeme gelmesi arıcılık açısından oldukça önemli bir aşama olmuştur.

Birçok balarısı hastalıkları gibi paraziter balarısı hastalıkları ve kontrol yöntemleri 

ülkemiz açısından sorun yaratmaktadır. Özellikle ülke genelinde Varroosis (Varroa 

destructor), Petek güvesi (Galleria mellonella) ile ülkemizin bol yağış alan kuzey 

bölgelerinde Nosemosis (Nosema apis, Nosema cerena) ciddi problemler yarat-

maktadır. Aynı zamanda bu etkenlerle ilgili yapılan mücadele şekli balda katkı kalıntı 

problemlerine yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda arıların kaybolması ile görülen  

ulaşan Küçük Kovan Böceği (Aethina tumida) tehlikesi ülkemiz arıcılığı açısından 

hemen irdelenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Geçtiğimiz yıl (2011) yeni keşfe-

dilen Apocephalus borealis ismli sinek arılarda parazitlenmeye başlamış ve arıların 

-

den yıllık bitkisel üretim kaybı 15 milyar Dolar olmuştur. bu da bize arıların ne kadar 

önemli canlılar olduğu kanıtlamaktadır.

Balarısı yetiştiriciliğinde bilgi – beceri yanında onun kadar önemli bir nokta zaman-

lamadır. Bir balarısı kolonisi kendi iç dinamiği ile çevresel faktörlere bağlı olarak yılın 

değişik zamanlarında farklı özellikler gösterir. Bu nedenle bilinçli bir yetiştirici kolo-

ninin ihtiyaçlarını bilmek için bir önceki mevsim ve yıllara ait kayıtları tam ve doğru 

olarak tutmalıdır. Balarısı hastalık ve zararlıları için en iyi kontrol zamanı sonbahar 
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ayları olmakla birlikte sezon içinde yapılan kontroller de 

koloninin durumuna ışık tutacaktır . Kovanların açılıp 

koloni kontrolleri yapılırken ortalama 150 işçi arının öl-

düğü tahmin edilmektedir. Bu nedenle kovanların ge-

reksiz muayenelerinden kaçınılmalıdır.

Bir balarısı kolonisi sosyal böcekler olduğu için dış 

arasında olduğu zaman bile varlığını sürdürebilir. Ancak 

-

vanı terk etmemeye ve yumak (kış salkımı) oluşturma-

bir yumak görünümündedir. Özellikle gündüz - gece ısı 

farkı sonbahar sonlarında artmaya başladığında kolo-

nilerin kışa hazırlanması gerekmektedir. Kış aylarında 

bir kovanda beş – on bine düşebilen balarısı popülas-

yonu dıştan bir desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu noktada 

yetiştiricinin sonbahar aylarında hastalık ve zararlılarla 

karşılaşmasa bile yapması gereken bazı işlemler vardır. 

Eğer bu işlemler yapılmazsa kışlamanın sağlıklı olma-

sı tehlikeye girer. Bununla birlikte zayıf kalmış kovanlar 

hastalık ve zararlılara açık bir hale gelerek hem kendile-

ri hem de arılıktaki diğer koloniler tehdit altında kalırlar. 

Balarılarında kış sonu ve ilkbaharın ilk günleri arıcılar 

için takip eden sezon ve ürün miktarı açısından olduk-

ça önemlidir. Arıların çiçek zamanına güçlü girmesi ve 

sağlıklı olması için tüm kontrolün arıcıda olması gerek-

lidir. Özellikle arıların sonbahar bakımlarının düzgün ya-

pılması ve eksikleri giderilmiş bir şekilde kışa girmeleri 

takip eden ilkbahar bakımını da oldukça kolaylaştırır. 

Kovanların kayıtlarının ayrı ayrı mevcut olması o ko-

vanların geleceği için oldukça önemlidir. Bu kovanın 

geçmişteki durumunu net bir şekilde gösterdiği için 

yapılması gereken işlemlere de ışık tutacaktır. Önemli 

olan çok sayıda kovana sahip olmak değil kovan ba-

şına alınan maksimum ürün miktarının fazla olmasıdır.

Arılarımızı hastalıklardan korumak ve insanlara daha 

sağlıklı ürünler sunmak için yapılması gerekenler;

Kovanlar tüm ülkede standart (TSE) olmalı, aynı arı-
lılıkta farklı tipte arı olmamalı.

Kovanlar, arılar ilk uçuşa çıktığında ortam ısısı en az 

Kovan mevcudu ve ana arının varlığı ve sağlığı kont-
rol edilmeli.

Besin durumu ve yeterliliği kontrol edilmeli.

Arıların meradan polen getirip getirmediği gözlen-
meli.

Kovanlarda yavru olup olmadığının kontrolü yapıl-
malı.

Arılık hava akımı ve cereyanda olmamalı.

Kovanların yerden yüksekliği en az 30-40 cm ve 
uçuş deliğine doğru % 4 eğimli olmalı (Arka ayakla-
rın öne göre 2 cm yüksek olması yeterlidir.).

Arıların uçuş istikameti açık olmalı. (Ot, başka ko-
van vs. olmamalıdır.)

Kovanlar bulmaca tarzında ve birbirlerinden en az 

1.5 metre uzaklıkta olmalı.

Uçuş tahtası veya kovanın ön yüzü farklı renklerde 

olmalı ve kovan numaraları okunaklı olmalıdır.

Ülkemizde yaygın bir şekilde yapılan ‘’Gezginci 

Arıcılık’’  kontrollü olarak sürdürülmeli ve karantina 

tedbirlerine özen gösterilmelidir.

Arıların konumu arı merasına uzak olmamalı, havadar 

ancak cereyandan uzak olmalıdır. Özellikle kovanların 

uçuş tahtası güney, güneydoğuya bakmalı ve temiz 

su kaynaklarının yakınında olmalıdır. Temiz su kaynağı 

yoksa mutlaka arılığa en yakın noktalara temiz su bıra-

kılmalıdır. Balarılarındaki birçok hastalığın temeli kirli ve 

bakteri yükü olan sular olduğu bilinmelidir.

Arılıkta bulunan koloniler arasındaki güç farkı yağmacı-

lığı ve dolayısı ile hastalıkların yayılmasını hızlandırır. Bu 

nedenle bir arılıkta bulunan kovanlar arasında farklılık 

olmamalıdır. Güçsüz koloniler arıların uçuş yönünün 

tersi yönde belirli bir uzaklıkta olmalı ve gerekli takviye-

ler yapıldıktan sonra güçlenip arılığa alınmalıdır. Kovan-

daki ana arı 2 yılda bir genç ana ile değiştirilerek kabar-

tılmış petekler 2 yıldan daha uzun süre kullanılmamalı-

dır. Ana arı Mayıs-Temmuz ayları arasında değiştirilebi-

lir. Ana arının yöreye uygun ırklardan seçimi önemlidir. 

İklim ve coğrafi özellikleri farklı uzak yörelerden ana arı 

almak akılcı değildir. Unutulmamalıdır ki o yörenin özel-

liklerinde çok verimli olan ana arı sizin yörenizde başarılı 

olmadığı gibi yörenize ait ekotiplerin zamanla bozulup 

özelliklerini kaybetmesine yol açacaktır.
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Bal arılarında bakteriyel hastalıklara (Amerikan – Avru-

pa yavru çürüklüğü dahil ) karşı ilaç kullanımı Avrupa 

Birliği ve ülkemiz yasalarına göre yasaklanmıştır. Bu 

nedenle arıcılar kovanda antibiyotik kullanmamalıdır. 

Bakteriyel hastalıkların kökeninde arıcının eksiklikleri 

ve hataları önemli yer tutar. Arıcılar mutlaka kıyafetleri-

ni haftada bir temizlemeli ve el demirlerini kullandıktan 

sonra içerisinde çamaşır suyu bulunan (2 lt su + 4-5 cc 

çamaşır suyu) bir küvete bırakmalı, bir daha kullanın-

caya kadar el demirleri orada kalmalıdır. Yavru çürük-

lüğünden şüphelenilen kovanlarda kullanılan el demiri 

takip eden kovanlarda asla kullanılmamalı ya da de-

zenfekte edilmelidir.

Arılarda hastalık ve zararlılara karşı kullanılan en önem-

li ilaçlar Varroa ilaçlarıdır. İlaçlar tam dozunda ve civar 

arılıklarla birlikte eş zamanlı olarak kullanılmalı  (Toplu 

ilaçlama ) ve arı için ruhsatlandırılmış ilaçların kullanımı-

na özen gösterilmelidir. Kullanılacak ilaçlar şerit prepa-

ratlar olmalı ve kovanda kalış süresi bitiminde mutlaka 

uzaklaştırılmalıdır. Mutlaka 2–3 yılda bir ilaç değiştiril-

meli ve baharda kullanılacak ballıklar konmadan önce 

geri alınacak şekilde zamanlanmalıdır.

Tüm antibiyotikler, 

Veteriner (diğer evcil hayvanlar için üretilen) ve zirai 

ilaçlar,

Klorlu hidrokarbonlu ilaçlar, 

Hasat zamanı kullanılan ruhsatlı arı ilaçları,

Parafin –Naftalin.

.  Kuru ve düşük nemli ortam, 

 Oda ısısının altında muhafaza  (Buzdolabı veya so-

 Karanlık ortam, 

Orijinal ambalajında muhafaza, 

 Gerilim şartlarından (ısı, ışık, nem manyetik alan) 

uzak tutulmalıdır. 

Doz aşımı-ilaç yüklemesi ya da eksik doz kullanımı, 

yıllarca (3 yıldan fazla) aynı ilaç preparatlarını değiş-

tirmeden uygulamak.

Gereksiz ilaç kullanımı (Antibiyotiklerin sağlıklı ko-

vanda şurup ya da kek’e karıştırılması). 

Değişik hastalıklara karşı (Bakteri, virüs, tek hücreli 

parazit) ilaç kokteyllerinin hazırlanması. 

Arıcılıkta onanmamış-ruhsatsız ya da başka amaç-

larda (Veteriner, Beşeri, Zirai) üretilen ilaçların kulla-

nılması. 

İlaçlarda etiket- talimat dışı kullanım. 

Hatalı ilaç, uygulama yolu. 

Zamansız ilaç kullanımı (Yağışlı hava, hasat zamanı, 

Arılar dışarıda iken ilaç kullanımı).

Hastalıklara karşı tedavi edici önlemlerden daha 

çok koruyucu önlemler almak ve Veteriner Hekim 

kontrolünde ilaç kullanmak.

Kovan bakımını periyodik yapmaları.

Şüpheli durumlarda hastalığın doğru teşhis edilme-

si için ilgili kurum ya da laboratuvarlara başvurula-

rak doğru ilaç veya ilaçların kullanılması.

Arıcıların ilaçlama ile ilgili yenilik ve metotları öğren-

meleri ve kurslara katılmaları.

Tüketime sunulan arı ürünlerini mutlaka denetimden 

geçirmeleri özellikle insan  sağlığı için gereklidir.

Varroa mücadelesinde amaç çok ilaç kullanmak değil, 

organize ve bilinçli ilaç kullanmaktır. İyi bir arıcı arılarının 

kayıtlarını tutan, en az ilaç kullanımına ihtiyaç duyan ve 

arılarını koruyan arıcıdır.

Sonuç olarak, iyi bakım, iyi besleme, iyi koloni yöne-

timi ve bilinçli ilaç kullanımı güçlü kolonilere sahip ol-

mak demektir. Güçlü koloniler ise kaliteli ve maksimum 

verim anlamına gelir. Arıcılık ta esas olan sonbaharda 

koloninin eksiklerini tamamlayıp kışa sağlıklı ve güçlü 

arılarla girip ilkbahara girişte işlerimizi kolaylaştırmak 

ve mevsimin gereklerini tam olarak yerine getirmektir. 

Arıcılıkta unutulmamalıdır ki sağlıklı kovan sağlıklı ürün 

demektedir. Bu da sağlıklı insan ve bol kazancı birlikte 

getirir.
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Organik tarım, doğal gübre, biyolojik zararlı kontrolünü 

içeren ve toprak üretkenliğini sağlamak için mekanik 

işlemeye dayanan; bir başka deyişle kimyasal gübre, 

tarım ilacı, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği 

değiştirilmiş organizmalar kullanılmayan veya kullanı-

mını sınırlayan tarım yöntemi şeklinde tanımlanmıştır 

(Anonim, 2003).  Doğal kaynak kullanımı ile güvenilir, 

sağlıklı ve kaliteli ürün üretmek için organik tarım yapıl-

ması hedeflenir.

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için, 

tarımda üretim artışını sağlamaya yönelik çalışmalara 

ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, kimyasal 

ilaçlar, mineral gübreler, büyümeyi düzenleyici madde-

ler, hormonlar ve yem katkı maddeleri yaygın bir şe-

kilde kullanılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, üretilen 

ürünlerde, kimyasal kalıntılar ve hormonların, insan 

sağlığını tehdit edecek düzeye ulaşması, son yıllarda 

tüketicilerin doğal ve organik ürünleri tercih etmelerine 

neden olmuştur (Kaftanoğlu, 2003;Uygur,2005).

Kimyasal kalıntı içeremeyen kaliteli tarımsal ürün üret-

meyi, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımından kaçı-

nan üretim metodunu geliştirmeyi ve toprak verimliliğini 

koruyacak üretim tekniklerini kullanmayı hedefleyen bu 

üretim metodu, ülkelere göre ekolojik, organik, biyo-

lojik, bio-dinamik ve alternatif tarım olarak adlandırıl-

maktadır (http://tarim.gov.tr/organik tarim.htm; Ano-

nim, 2002; Arı 2003;Gül ve ark.2005). Ayrıca Organik 

tarım uygulamalarında bitki nöbetleşmesi uygulanmalı,  

toprak verimliliğini artırmak için toprağın mekanik iş-

lenmesi sağlanmalı, hormon ve hayvan yem katkıları 

ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmamalıdır. 

Organik tarım içerisinde bitkisel üretim ve hayvansal 

üretim birlikteliği esastır (Anonim, 2002; Arı 2003).

Organik tarım yöntemleri birçok ülkede yasa ve kurallar 

çerçevesinde yönetilmektedir. Avrupa Birliği, 24 Hazi-

ran 1991’de  birlik içinde ve diğer  ülkelerdeki organik 

tarım ürünleri ticaretinde ortak bir düzenlemeyi sağla-

-

lamıştır. Bu yönetmelik aynı tarihten itibaren ülkemizde 

de uygulanmaya başlanmıştır (Bülbül ve ark., 1998; 

Uygur,2005). Türkiye’de organik tarımın belirli bir or-

ganizasyon altında gelişimini sağlamak amacıyla 1992 

yılında kurulan ilk kuruluş ETO (Ekolojik Tarım Organi-

zasyon) Derneğidir (Kısmalı, 1998; Öztürk, 2004;Uy-

gur, 2005). Günümüzde organik tarım çalışmaları ve bu 

konudaki faaliyetler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığınca çıkarılan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulan-

masına İlişkin Yönetmelik” ilkelerine göre yapılmaktadır.

Organik hayvancılık organik yöntemlerin kullanıldığı 

kontrollü ve sertifikalı olarak yapılan bir hayvansal üre-

tim faaliyetidir   (Anonim 2002, Anonim 2002 a, Arı 

2003). Hızlı bir artış eğiliminde olan  nüfusun, hayvansal 

protein ihtiyacının karşılaması için hayvan başına alınan 

verimin artırılmasına yönelik yoğun çalışmalar yapılmış, 

bu artışı  sağlamak üzere, hormon, yem katkı mad-

deleri, antibiyotikler kullanılmış ve bunun doğal sonucu  

olarak ürünlerin aroma  ve içeriği olumsuz etkilenmiş ve 

ürünlerde  kalıntı maddeler  ortaya çıkmıştır  (Anonim 

2002a; Gül ve ark.,2005).

Organik arıcılık, arı ürünlerinin üretiminde, hijyen kural-

larına uyularak, üretimden tüketime kadar tüm aşama-

larında hiçbir suni besleme ve kimyasal ilaçlama yap-

madan, doğal yapısı bozulmamış alan veya organik 

tarım alanlarında her aşaması organik tarım yönetme-

liğine  göre  bir kontrol ve  sertifikasyon kuruluşunca  

denetlenen ve sertifikalandırılan arıcılık faaliyetleri şek-

linde tanımlanmaktadır (Gökçe ve Konak 2003; Uygur 

2005;Gül ve ark.,2005). 

Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de organik tarım hızlı 

bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmede tüketicilerin bi-

linçlenerek bu ürünleri talep etmeleri ve devlet desteği 

önemli paya sahiptir. Türkiye’de organik tarım alanları 

toplam tarım alanlarının % 0.3’nü kapsamaktadır. AB 

ülkeleri ve ABD organik tarım alanlarının artışı ve or-

ganik tarım ürünlerinin tüketimi bakımından ilk sıralar-

da yer almaktadır  (Gül ve ark.2005; Subaşı, 2003). 

Türkiye’de organik tarımı kontrol etme ve ürünleri serti-

fikalama yetkisi 8 firmaya verilmiştir. Ülkemizde organik 

tarım son 10 yılda hızlı bir gelişme göstermiştir. Organik 

tarımla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmaya başlandığı 

1994 yılında toplam 1705 üretici 5216 ha’lık bir alanda 

8843 ton organik ürün üretimi yapmış iken, 1999 yılın-

da 46523 ha alan üzerinde 12275 çiftçi tarafından 100 

ürün çeşidinde 168306 ton organik üretim yapmışlar-

dır (Gül ve ark.2005; Uygur,2005).  1994- 1999 yılları 

arasında organik tarım yapılan alanlarda 8 kat, organik 

tarım yapan çiftçi sayısında 6 kat ve üretilen organik 

ürün miktarında ise 18 katlık bir artış gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de organik tarım kapsamında yapılan tarım 

alanlarının % 37’si kuru ürünler, % 30 tarla bitkileri, 

% 3 üzümsü meyveler % 1 sebzelerden oluşturmakta-

dır (Akkaya ve ark., 2001;Altındişli, 2002; Subaşı, 2003). 

Organik tarım, kayıtlı bir sistem kapsamında sözleşme-

li tarım esasına dayanır. Bu sözleşme; Bakanlığın, 30 

Haziran 1996 gün ve 22682 sayılı, sözleşmeli Tarımsal 

Ürün Yetiştiriciliği İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Bakanlık Tebliği hükümlerine göre yapılır. 

Arıcılık faaliyetleri sonucu üretilen bal, polen, pro-

polis, arı sütü, arı zehiri gibi ürünler üretilmekte, bu 

85



86

ürünler gıda maddesi olarak tüketilmelerinin yanında 

Apiterapi’de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıl-

maktadır. Bu ürünlerden beklenilen faydanın sağla-

nabilmesi ürünlerin organik üretilmelerine bağlıdır. Bir 

başka deyişle bu ürünlerde sağlığı tehdit edecek kim-

yasal maddeler, hormonlar vb. katkı maddeler bulun-

mamalıdır (Kaftanoğlu 2003).

Avrupa Birliği ülkeleri, dünyada bal tüketimi bakımın-

da ilk sıralarda yer almaktadır.  AB ülkeleri bal ihtiya-

cını ithalat yaparak karşılamaktadır. AB pazarlarına bir 

ürünün girebilmesi, ürünün kaliteli standartlara uygun 

olmasına bağlıdır.

Bal önemli bir ihraç ürünümüzdür.  Bal ihracatımızda, 

2000’li yıllarda çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır. İhraç edilen 

ballarda  pestisitler, ticari şeker, nişasta, antibiyotik ve 

naftalin kalıntıları tespit edilmiş ve bu nedenlerden do-

layı AB ülkelerine ihraç edilen ballar geri gönderilmiştir 

(Tolon ve Altan, 1999; Fıratlı ve ark.,2000; Sunay ve 

ark., 2003, Kalpaklıoğlu, 2000).

Arıcılıkta kullanılan tarım ilaçlarının arı ürünlerinde kalıntı 

bırakmaları ve tüketici sağlığını olumsuz etkilemesi gibi 

nedenlerden dolayı organik arıcılığın önemi artmış ve 

organik arı ürünlerine olan talep artışını da beraberinde 

getirmiş ve son yıllarda gelişmeler kaydetmiştir. 2010 

yılı istatistik verilerine göre ülkemizde 191 arıcı, orga-

nik arıcılık yapmakta ve Türkiye’de 208 ton organik bal 

üretilmektedir. 

Organik arı yetiştiriciliğinde,  üretim yapılan kovan-

ların yapıldığı malzeme ve özellikleri, arı  kolonilerinin 

bulunduğu çevrenin, toprak ve su kaynaklarının temiz 

olması zararlı maddelerden ari olması, yapılan tarımsal 

faaliyetlerin tümünün organik üretim koşullarına uygun 

olması gereklidir (Anonim 2002; Gül ve ark.,2005). Bir 

başka deyişle organik tarımın uygulandığı tarım alanla-

rında Organik Tarım Yönetmeliğine göre, bir kontrol ve 

sertifikasyon kurumunca denetlenerek yapılması gere-

kir (Konak ve Gökçe, 2003). Organik arıcılığın gerekleri 

sıralanacak olursa;

Organik arıcılık yapılacak yer, bir başka deyişle arı ko-

lonilerinin bırakılacağı yer veya arılıkta yeterince nektar, 

polen ve su kaynaklarının olmasına dikkat edilmeli, ge-

leneksel yöntemlerle tarım yapılan alandan, tarım ilacı, 

gübre, hormon gibi kimyasalların kullanıldığı bölgeden, 

en az 3 km uzakta, sanayi merkezlerinden uzak, yerle-

şim alanları dışında, atık merkezi, atık yakma merkez-

lerinden, otoyollardan uzak  olmalıdır   (Anonim 2002; 

Gül ve ark., 2005; Uygur, 2005). Arı kolonilerinin ta-

şınması sırasında koloniler üzerinde stres oluşturacak 

faktörlerden kaçınılmalı, karantina tedbirleri uygulanan 

bölgelere koloniler taşınmamalıdır. Organik arıcılığın ya-

pılacağı koloniler organik tarım alanlarına veya organik 

meralara bırakılmalıdır. Organik meraların kontrol ve 

sertifikasyon kuruluşu tarafından organik tarım kural-

larına uygun olduğu belirlenmelidir (http://tarim.gov.tr/

organk tarim.htm).

Organik arıcılık kapsamında yapılan arıcılık faaliyetle-

ri Tarım Bakanlığının yayınlamış olduğu  “Organik Arı 

Yetiştiriciliği” kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Bu 

amaçla kullanılan kovanlar ağaçtan ve doğal malze-

melerden yapılmış olmalı, kovanlarda kimyasal boya 

kullanılmamalıdır. Kullanılacak temel petekler, organik 

üretim tesislerinde üretilmiş olmalıdır (Imdorf ve ark., 

2003; Livia ve ark.,2003). 

Organik arıcılıkta zorunluluk olmadıkça ek yemle-

me yapılmamalıdır. Elverişsiz iklim koşulları, açlık gibi 

nedenlerden dolayı bir zorunluluk varsa ek yemleme 

yapılabilir. Bu durumda,  ek beslemede kullanılan bal, 

şeker şurubu ve şeker melasının organik olarak üretil-

miş olması gereklidir. Ayrıca ek besleme yapılması ile 

ilgili bilgilerin koloni sicil kartına yazılarak belirtilmesi 

gereklidir. Organik arıcılıkta, koloninin ana arısının ka-

nadı kesilmemelidir ve ana arıya suni tohumlama işlemi 
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yapılmamalıdır ( http://tarim.gov.tr/organk tarim.htm.). 

Organik arıcılıkta hastalık ve zararlılara karşı kimyasal 

madde (Kimyasal mücadele) kullanılmaması gerek-

tiğinden, kolonilerde hastalık oluşmasını engellemek 

için önlemlerin alınması önemlidir.  Organik arıcılıkta 

bal arısı kolonilerinin koruma ve kontrolü için bir takım 

önlemlerin alınması esastır. Bu önlemler alınmayacak 

olursa, koloninin öncelikle zayıflaması, hastalanması, 

verim kayıplarının ortaya çıkması ve sonuçta koloninin 

sönmesine yol açacaktır.

Koruma ve kontrol yöntemlerini iyi uygulamak için ön-

celikle bölge koşullarına adapte olmuş dayanıklı bal 

arısı ırkları seçilmelidir. Koloni kontrollerinin periyodik 

olarak düzenli bir şekilde yapılması esastır. Kullanılan 

ekipmanlar sistematik olarak, organik yöntemlerle de-

zenfekte edilmeli, petekler yenilenmeli, kirlenmiş mad-

deler imha edilmelidir. Kolonide her zaman yeterli mik-

tarda bal ve polen bulunmasına dikkat edilmelidir.  Uy-

gulanan bu tedbirler aracılığı ile hastalık ve zararlıların 
ortaya çıkması  engellenmiş olacaktır.  Organik arıcılıkta 
kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu için, kireç kay-
mağı, sönmüş kireç, oksijenli su, formik asit, laktik asit, 
okzalik asit kullanılabilir (Anonim, 2002 a; Losedani ve 

ark., 2003;Gül ve ark., 2005).

Organik arıcılıkta hastalık ve zararlıların ortaya çıkışını 
engelleyici tedbirlere rağmen eğer hastalık ve zararlılar 
ortaya çıkmışsa, sağlıklı kolonilere  hastalık patojenle-
rinin bulaşmasını  önlemek için,  hastalıklı koloniler, he-
men arılıktan  uzaklaştırılarak,  izole alanlara taşınmalı 
ve  vakit kaybetmeden tedaviye  başlanmalıdır.

Tedavide organik arıcılık esasları dahilinde ilaçlama uy-
gulanmalıdır. Hastalıklı koloniler öncelikle doğal ürünler 
örneğin bitkisel kaynaklardan yapılmış ilaçlar kullanıl-
malıdır. Ancak kimyasal ilaç kullanılma zorunluluğu 
varsa, veteriner hekim denetiminde ilaçlama yapılmalı,  
kullanılan ilaçların, Türk İlaç Kodeksine uygun olmasına 
özen gösterilmelidir. Tedaviden sonra  ilaçlamanın ya-
pıldığı  kolonideki tüm petekler yeni peteklerle değişti-
rilmelidir (Gül ve ark.,2005;Uygur, 2005).

Bal arısı kolonilerine büyük zarar veren Varroa dest-
ructor  parazitinin, organik  üretim yapılan kolonilerde 
görülmesi durumunda, laktik asit, oksalik asit, mentol, 
timol, okaliptol ve kafur gibi doğal ürünler kullanılmalıdır 
(Anonim 2002; Gökçe, 2002; Imdorf ve ark.2003, Livia 
ve ark.2003; Uygur, 2005). Formik asit, okzalik asit ve 
laktik asit balın doğal  yapısında bulunan organik asit-
ler olduğundan, varroa parazitine ve kireç hastalığına 
karşı kullanılabilirler (Gül ve ark.,2005; Kaftanoğlu ve 
ark.,1992).

Organik arıcılıkta tedavi, kimyasal madde kullanılarak 
yapılacağı zaman kolonilerin izole alanlara taşınması 
sağlanmalı, teşhis, uygulanan tedavi, süresi, uygula-
nan kimyasal ilaç ve ilacın kullanıldığı süre  ile ilgili de-
taylı bilgiler,  arıcıyı denetleyen kontrol ve  sertifikasyon 
kuruluşuna verilmelidir. 

Organik arıcılıkta bal hasadında yavrulu peteklerden 
bal alınmamalıdır. Hasad sırasında arıları sakinleştirmek 
için sentetik maddeler kullanılmamalıdır. Ayrıca, hasad 
sırasında petekler üzerindeki arıların öldürülmesinde 
kaçınılmalıdır.  Organik arı ürünlerinin depolanması sı-
rasında organik ürünler, organik tarım esaslarına göre 
üretimi yapılmamış ürünlerden farklı bir yerde depolan-
ması gerekir.

Ambalajlama aşamasında ürünün organik özelliği-
ni bozmayacak, hijyenik tedbirler alınmalıdır. Ambalaj 
malzemesi olarak özel üretilmiş, uygun organik kaplar 
veya cam, ahşap malzemelerden yapılmış kaplar kulla-
nılabilir. Plastik veya metalden yapılmış ambalaj malze-
meleri kullanılmamalıdır (Akyol, 2005;Gökçe, 2002;Gül 

ve ark.2005). Ambalaj üzerinde bulunan etikette; Balın 

organik olarak üretildiği, bitkisel orjini, hasad yılı, üretim 

yeri, son kullanma tarihi, balın içeriği, üreticinin kimlik 

bilgileri, organik üretim yöntemine göre üretildiği yazıl-

malıdır. Ayrıca, ürünün logosu,  sertifikasyon kuruluşu-
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nun adı, logosu ve sertifika numarası yazılmalı, logonun 

renklendirilmesinde yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkler 

kullanılmalıdır. Bunların yanında,  kontrol ve sertifikas-

yon kuruluşunun Organik Tarım Komitesi tarafından 

verilmiş kod numarası yazılmalı, organik ürünün Türk 

malı olduğu belirtilmelidir.

Koloni varlığı, iklim özellikleri bakımından büyük bir 

arıcılık potansiyeline sahip olan Türkiye aynı zamanda 

organik arıcılık içinde uygun bir yapıya sahiptir.  Doğu 

Anadolu ve iç Anadolu’nun yüksek yerlerinde özellikle 

daha önce tarım uygulamaları yapılmamış, ilaç, gübre 

kullanılmamış bir başka deyişle bakir yaylalar bulun-

maktadır. Ülkemiz için bu avantaj iyi değerlendirilme-

li,  arı yetiştiricilerinin, organik arı yetiştiriciliği, organik 

yetiştiricilikte hastalık ve parazitlerle mücadele,  konu-

larında eğitilmesine özen gösterilmelidir.  Bu mevcut 

uygun potansiyelin değerlendirilerek son yıllarda or-

ganik ürünlere olan talebin etkisiyle ülkemizde organik 

arıcılığın yaygın bir şekilde yapılması bu pazarda yerini 

alması sağlanmalıdır.

Özellikle Avrupa Birliğine giriş sürecinde ürünün kaliteli 

güvenilir standartlara uygun üretimiyle, bu pazarı yaka-

lama fırsatı iyi değerlendirmelidir. Dünyadaki en büyük 

bal tüketicisi ülkelerin Avrupa Birliğine üye ülkeler oldu-

ğu, bu ülkelerde organik ürünlere büyük bir talebin ol-

duğu,  AB ülkelerinde arıcılık potansiyelinin ve bal üre-

timinin ihtiyacı karşılamadığı gerçeği dikkate alınacak 

olursa, bu şansın ne kadar önemli olduğunun bilincine 

varılarak,  organik arı ürünlerinin  üretilmesi konularında 

çalışmaların yoğunlaştırılması ve arı yetiştiricilerinin bu 

konuda teşvik edilmesi önemli katkı sağlayacaktır.
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Bitki Koruma Bölümü

Çiçekli bitkilerde meyve ve tohum bağlamanın ola-

bilmesi için döllenme olayının gerçekleşmesi gerek-

mektedir. Bu olayda da ilk adım, çiçek tozu adı veri-

len polen taneciklerinin çiçeğin dişi organının üzerine 

konması ile başlamaktadır. İşte, bir bitkide çiçeğin 

anther adı verilen erkek organının meydana getirdiği 

polen taneciklerinin, aynı veya farklı çiçeğin stigma 

adı verilen dişicik organına taşınması olayına tozlaş-

ma adı verilmektedir. Tozlaşmadan sonra erkek ve 

dişi gametlerin birleşmesi ile de döllenme meydana 

gelmektedir.

Bazı bitki türlerinde, aynı çiçekteki polen tanecikle-

ri dişicik tepesine temas ederek veya aynı bitkideki 

başka çiçeklerden rüzgâr veya böcekler yardımı ile 

polen transfer edilerek tozlaşma sağlanmaktadır. Bu 

durumdaki bitkilere, “kendine tozlar” veya “kendine 

döller” bitkiler denmektedir. Birçok bitki türünde ise 

meyve ve tohum bağlamanın gereği gibi olabilmesi 

için bu bitkinin çiçeğindeki dişicik tepesine polenlerin 

aynı türe ait bir başka bitkinin çiçeğinden getirilmesi 

gerekmektedir. Bu bitkilerdeki tozlaşmaya da “ya-

bancı tozlaşma (krospolinasyon)” adı verilmektedir.

Başta buğday ve mısır olmak üzere, buğdaygiller ve 
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diğer bazı bitkilerde tozlaşma olayı rüzgâr yardımı ile 

olmaktadır. Fakat, elma, armut, şeftali, kaysı, vişne ve 

kiraz gibi meyve ağaçlarında; yonca, korunga, çayır- 

üçgülü, aküçgül ve fiğ gibi yem bitkilerinde; ayçiçeği, 

aspir, kolza, pamuk ve şekerpancarı gibi endüstri bitki-

lerinde; kavun, karpuz ve kabak gibi sebzelerde, daha 

birçok kültür bitkileri ve çok sayıdaki yabani bitkilerin 

tozlaşmasında arılara mutlak ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hatta, bu bitkilerden başta yonca, korunga, çayır-

üçgülü ve daha birçoklarında arılar olmaksızın tohum 

bağlama hemen hemen hiç olmamaktadır. Yapılan 

araştırmalarda, ABD’de 130, Rusya’da 80 kadar kültür 

bitkisinin arı tozlaşmasına gereksinim duyduğu tespit 

edilmiştir. Ülkemizde ise bu bitki türlerinin 50 civarında 

olduğu belirtilmektedir. İşte bitkilerden nicelik ve nite-

lik yönünden arzu edilen düzeyde ürün alabilmek için 

önce bunlarda tozlaşmanın zamanında ve optimum 

seviyede gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunu da toz-

layıcı (polinatör) böcekler yapmakta, bu böceklerin ise 

% 90’ını arılar oluşturmaktadır. Dünyada insan gıdası-

nın % 30’u arıların tozladığı bitkilerden elde edilmek-

tedir. Yine, dünya genelinde insan gıdasının % 90’ının 

82 bitki türünden elde edildiği ve bunlardan 63 (% 77) 

türün tozlayıcılarının arılar olduğu kaydedilmektedir. 

Balarısının bitkilerin % 80’inde tozlaşmayı gerçekleştir-

diğini ve ABD tarımına 2000 yılında 15 milyar Dolarlık 

katkı sağladığı belirtilmektedir. Balarısı, bütün dünyada 

en önemli tozlayıcı böcek olduğu gibi, ülkemizde de bu 

yönü ile tarımda önemli bir yere sahiptir. Yine, Bombus 

terrestris’den gerek ülkemizde ve gerekse diğer bazı 

ülkelerde seralarda domates ve diğer bazı bitkilerin 

tozlaşmasında yaralanılmaktadır.

Arılar, Hymenoptera takımının Apoidea üstfamilyasının 

Apidae familyası içerisinde yer almaktadırlar. Apis cin-

si dışındaki diğer tüm Apidae familyası türlerine “ya-

banarıları” adı verilmektedir. Yaban arılarının Dünyada 

25.000, Avrupa’da 2066, ülkemizde ise 2000 civarın-

dan türünün bulunduğu belirtilmektedir.

Balarısı bal, balmumu, arısütü, arı zehiri ve diğer bazı 

yan ürünler yaparak insanlara çok büyük faydalar sağ-

lamaktadır. Hele, balın bütün dünyada çok eskiden bu 

yana birçok hastalıklar için ilaç olarak kabul edilmesi, 

bilhassa çocuk beslenmesinde tavsiye edilen bir gıda 

maddesi olması, değerinin çok yükselmesine sebep 

olmaktadır. Özellikle bu konunun önemini bilen ülkeler-

de arıcılık o derece ileri götürülmüştür ki, uygun olan en 

ufak arazi parçası, boş bırakılmamakta, arıların buralar-

da dolaşıp balözü ve çiçek tozu almaları sağlanmakta 

ve kovan başına bal verimi en yüksek düzeye çıkarıl-

maktadır. Bütün bunlara rağmen, balarısının asıl önemi, 

bitkilerde tozlaşmayı gerçekleştirerek meyve ve tohum 

bağlamayı sağlamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan 

araştırmalarda ABD’de balarısının bitkilerde yaptığı toz-

laşma ile oluşan ürünün değerinin elde edilen bal ve 

balmumu değerinin 143 katı olduğu ortaya konmuş ve 

bunun da parasal olarak yaklaşık 19 milyar Dolar oldu-

ğu belirtilmektedir. Dünya genelinde arıların tozlaşma 

yapması ile oluşan ürünün, arıların yaptığı balın değe-

rinin 50 katı kadar olduğu kaydedilmektedir. Görülüyor 

ki, balarısı bitki yetiştiricisinin yegâne yardımcısı duru-

mundadır. Tarımda gelişmiş ülkelerde balarısından bit-

kilerin tozlaşmasında azami derecede yararlanmak için 

çok büyük çabalar sarf edilmekte ve değişik yöntemler 

geliştirilmektedir. Bunlardan birincisi ve en kolayı bit-

kilerin çiçeklenme döneminde arı kovanlarının bitkinin 

bulunduğu yere götürülmesidir. Bu işlem uygulanırken, 

arıların bitkilerin tam çiçeklenme zamanı götürülmesine 

özen göstermek gerekir. Erken veya geç olması arzu 

edilen neticeyi vermeyebilir. Bir diğer yöntem de ise arı-

ların tozlaşma yapılması istenen bitkinin ziyaretine yö-

neltilmesidir. Bunun için arıların çıkardığı feromonlardan 

yararlanılmakta ve bu feromonlar bitkilere püskürtüle-

rek arıların o bitkilere cezbedilmeleri sağlanmaktadır. 

Son zamanlarda sürdürülen ıslah çalışmaları ile belirli 

bitkileri ziyaret eden arı hatlarının geliştirilmesinde de 

başarı sağlanmıştır. Birçok bitkilerde, meyve ve tohum 

bağlamanın optimum düzeyde gerçekleşmesi için arı 

faaliyetinin zorunlu olduğunu göz önüne alan gelişmiş 

ülkelerdeki yetiştiriciler, çiçeklenme zamanı arı kovan-

larını kiralamaktadırlar. Örneğin, Kaliforniya’da arıcıla-

rın gelirlerinin % 30-40’ını bu yolla sağladıkları bildiril-

mektedir. ABD’de üreticiler tozlaşmada kullanılmak 
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amacıyla her yıl bir milyon arı kolonisi kiralamaktadırlar. 

Yabancı tozlaşmaya ihtiyaç duyan bitkilerin tamamında 

ve kendine döller bitkilerin birçoklarında arılar tarafın-

dan meydana getirilen tozlaşma; sadece ürün artışını 

gerçekleştirmekle kalmamakta, kaliteyi de olumlu yön-

de etkilemektedir.

Arılar, birçok kültür bitkilerinde tozlaşmayı gerçekleşti-

rerek ürünün miktar ve kalitesini yükseltmekle de kal-

mayıp, yabani hayatta da insanoğluna büyük hizmetler 

vermektedirler. Şöyle ki, bilinçsiz bir şekilde ormanla-

rın kesilmesi ve yakılması meyilli arazilerin sürülmesi, 

plansız ve ağır otlatmalar sonucu birçok bitkilerin tahrip 

edilmesi erozyonu hızlandırmakta, verimli taban arazi-

leri çok kez sel zararına uğramaktadır. Arıların yabani 

bitkilerde gerçekleştirdiği tozlaşma sonucu meydana 

gelen çok sayıdaki bitki tohumları buralara yayılmakta, 

çimlenmekte ve toprağı tutarak erozyonu önlemekte-

dir. Yine bu sayede yabani hayattaki biyolojik denge 

yeniden tesis edilmektedir. 

Ülkemizde yetiştirilen birçok bitki türünün tozlaşma-

sında fevkalade önem arz eden balarısı ve yabanarı-

larından azami derecede yararlanma cihetine gidilmesi 

gerekmektedir. Yabancı ülkelerde bu hususlar üzerinde 

çok hassasiyetle durulmaktadır. Ülkemizde bu husus 

üzerinde yeterince durulmamaktadır. Hatta ne acıdır ki, 

bahçe sahipleri ile arıcılar arasında süre gelen bir hoş-

nutsuzluk mevcuttur. Arıların bahçe ilaçlamalarından 

olumsuz yönde etkilendiğini ileri süren arıcılara karşı 

yetiştiriciler daima cephe almaktadırlar. Hatta bazı ye-

tiştiriciler, arıların çiçekleri yediğini, meyve noksanlığının 

bundan kaynaklandığını söyleyecek kadar bilgisizce 

hareket etmektedirler. Hâlbuki ortada her iki grup insa-

nın da karşılıklı yararları söz konusu olmaktadır. Mey-

velerin çiçeklenme dönemi, genelde arıların yavru ye-

tiştirme zamanına rastlamaktadır. Toplu halde çiçekleri 

bulan bahçe yakınındaki arılar çiçeklerin birbirine çok 

yakın olması sebebiyle kısa zamanda çok sayıda çiçeği 

ziyaret edip kovana bol miktarda polen taşımaktadırlar. 

Polen akımı ana arının yumurtlamasını teşvik etmekte 

ve koloni güçlenmektedir. Bu durumda arılık yakınında 

meyve bahçelerinin bulunması arıcıların fevkalade ya-

rarına olmaktadır. Bu olayın bahçe sahiplerine yararı da 

yukarıda değinildiği gibi meyveciliğin kritik dönemi olan 

çiçeklenme döneminde tozlaşma kısa zamanda yapıl-

makta ve meyve bağlama olayı gerçekleştirilmektedir.

Balarılarının pestisit (zararlı, hastalık ve yabancıot 

öldürücü)’lerden etkilenmelerine ait bilgiler çok eskile-

re kadar uzanmaktadır. ABD’de elma iç kurduna karşı 

kullanılan paris yeşilinin 1870 yılında önemli miktarda arı 

ölümüne sebep olduğu belirtilmektedir. Gerek ülkemiz-

de gerekse Dünya da arılar, pestisitlerden etkilenen en 

önemli böcek grubunu oluşturmaktadırlar. Pestisitlerin 

yoğun ve bilinçsiz kullanılmaları sonucunda her yıl bin-

lerce kovan zarara uğramaktadır. Nitekim, 1967 yılında 

-

niya’daki toplam koloni varlığının % 15’i, yani yaklaşık 

70.000 arı kolonisinin söndüğü belirtilmektedir.

Arı zehirlenmelerinin genel belirtisi arı kovanları önün-

de çok sayıda ölü arının görülmesidir. Pestisitler, arılara 

kontak, solunum ve mide zehiri olarak etki yaparlar. 

Arılar değişik insektisit (böcek öldürücü) zehirlenmele-

rine karşı farklı simptomlar (belirti) gösterirler. Zehirlen-

menin ilk belirtisi, tüm arılıktaki kolonilerin uçuş delikleri 

önünde çok sayıda ölmüş veya can çekişmekte olan 

arıların görülmesidir. Tarımsal mücadele ilaçlarının bir-

çoğu arıların erginleri kadar larvaları için de öldürücü-

dür. İnsektisitler, genellikle koloni üzerinde diğer tehli-

keli etkileri göstermeden önce tarlacı arıları öldürürler. 

Birçok arı tarlada ve ilaçlanan saha ile koloni arasında 

kaybolur. Koloni zayıflar fakat genellikle sönmez. Aşırı 

durumlarda zehirli maddeler gıda toplayıcı arılar tarafın-

dan kovana taşınırlar. Bu durumda kovandaki larva ve 

genç arılar ölürler. Böyle bir durumda koloni sönebilir. 

Pestisit zehirlenmesinde başlangıçta kovan içerisinde-

ki arıların hareketleri azalır ve görevlerini ihmal ederler, 

abdomenleri şişer, kanatlar ve bacaklar felç olur ve so-

nuçta ölürler. 

Arılara, klorlandırılmış hidrokarbonlu, organik fosfor-

lu, karbamatlı ve sentetik piretroitli bileşikler ile diğer 

gruplarda yer alan insektisitler çok zehirli ve zehirli sını-

fında yer almaktadırlar. Bunun yanı sıra biyopestisitler, 

akarisitler, fungusitler ve herbisitler ise az zehirli veya 

zehirsiz sınıfında yer almaktadırlar. Özellikle sentetik 
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piretroitler arılara karşı laboratuvar çalışmalarında çok 

zehirli sınıfında yer almalarına rağmen arazi deneme-

lerinde toksiteleri çok düşük bulunmuştur. Bunun se-

bebi ise uygulama dozunun düşük olmasına ve bu 

grup ilaçların birkaç saatlik sürede arılarda uzaklaş-

tırıcı etkiye sahip olmaları sonucuna bağlanmıştır. Bu 

sebeple bazı sentetik piretroitlerin düşük dozları bazı 

Avrupa ülkelerinde bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde 

bazı zararlılara karşı kullanılmaktadırlar. Ayrıca, biyop-

reparatların risk oranları son derece düşüktür. Gömlek 

değiştirme ve gençlik hormonu etkili ilaçlar ile yapılan 

çalışmalarda arılarda ölüm görülmemesine rağmen bu 

aktif maddelerin kovana taşınmasıyla kovanda yavru 

ölümlerine ve ana arının yumurta koymasına olumsuz 

etki yaptıkları belirtilmektedir. İnsektisitlerden, klorlan-

dırılmış hidrokarbonlu bileşiklerden ülkemizde ruhsatlı 

ilaç şu anda bulunmamaktadır. Fakat, DDT ile zehir-

lenen arıların davranışları düşük sıcaklıkta hareket 

eden arılarınkine benzemektedir. Ayrıca, arılar yaprak 

ve toprak üzerindeki sıcak noktalara konar ve taciz 

edilmedikçe hareketsiz kalırlar. Tamamen takatsız hale 

gelince yan veya sırtüstü yatar, bacak ve antenlerini za-

maruz kalan arılarda iğnelerini batırma eğilimi çok fazla 

olmaktadır. Organik fosforlu bileşikler arıları için çok ze-

hirli olduklarından ani ölümler meydana getirmektedir-

ler. Bu sebeple tarlacı arılar daha kovana dönmeden 

birkaç saat içerisinde zehirlenerek ölmektedirler. Bu 

gruptaki ilaçların düşük dozunu alan arılarda önce aşırı 

bir saldırganlık başlamakta, daha sonrada yaygın bir 

kusma görülmekte, kanatlar yana açılmakta, abdomen 

şişmekte ve bacaklarda düzensiz kasılmalar meydana 

gelmekte, genel bir titreme, istem dışı hareketlerden 

sonra paraliz (felç) olma süresi tamamlanmakta ve 

ölümler başlamaktadır. Yoğun şekilde zehirlenmeden 

sonra kovanda kusma meydana gelirse, kovan içinde 

ağır bir ilaç kokusu hissedilmekte, kolonideki arı sayısı 

azalmakta, hatta koloni kısa sürede sönmektedir. Kar-

bamatlı bileşikler arılara kontakt ve mide zehri olarak 

etki ederler. Zehirlenmiş arılarda vücut hareketi zayıfla-

makta, uçmayı başaramayan davranışlar görülmekte, 

bunu paraliz ve ölüm takip etmektedir. Arıların çoğu 

kovanda ölmektedir. Ana arı ölmediği taktirde, uzun 

bir süre yumurta bırakmamaktadır. Sentetik piretroitler 

zararlı böceklere karşı çok yaygın olarak kullanılmakta, 

kontak ve mide zehiri olarak etkilidirler ve bal arılarında 

toplu halde ölümlere neden olmaktadırlar. Sentetik pi-

retroitler, arılarda önce düzensiz hareketler, kusma ve 

halsizlik meydana getirmekte, bunu çırpınma şeklinde 

bir paraliz ve ölüm takip etmektedir. 

2006’lı yıllarda başlayan % 30-90 toplu arı ölümlerine 

ilişkin yeterince doyurucu bir bilimsel açıklamanın bulu-

namaması bu konu ile uğraşan insanları endişelendir-

miş ve şüpheler insektisitler üzerinde yoğunlaşmış ve 

özellikle insektisitlerin, neonikotioidler grubundan olan 

9
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)” adı verilen aktif madde 

üzerinde tereddütler giderek artmıştır. Bu aktif mad-

de beyaz kristaller halinde, kontak ve mide zehiri etkili 

sistemik bir insektisittir. Akut ağızdan LD
50

 değeri sı-
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çanlarda 450 mg/kg’dır. Bu aktif maddeye ait şu anda 

ülkemizde 75 adet ticari preparat bulunmakta, gerek 

dünyada ve gerekse ülkemizde çok yaygın olarak kul-

lanılmaktadır. Bu aktif maddenin arılara olumsuz etki-

sinin bulunup bulunmadığı üzerinde epeyce bir tartış-

ma yapılmış ve son zamanlarda da bir bilimsel çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan bu aktif maddenin 

23. haftada % 94’lere varan oranlarda arı ölümlerine 

sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadan sonra bu 

aktif madde üzerine dikkatler iyice çekilerek, bilimsel 

çalışmalarda bir yoğunlaşma başlamıştır. Arı ölümleri ile 

ilgili olarak pek de olumlu anılmayan bu aktif maddenin 

geleceği bu çalışmalar sonucunda belirlenecektir. 

Arıların pestisitlerin etkisiyle zehirlenmelerinin bir diğer 

belirtisi de kovan içindeki temizliğin çok azalması şek-

linde kendini göstermektedir. Kovandaki işçi arılar, arı 

ölülerini dışarıya atamazlar. Bu yüzden, kovanın giriş 

deliği civarında çok sayıda ölü arı birikmektedir. Kova-

nın içerisinin pestisitlerle bulaşması genel olarak arazi-

den işçi arıların getirdiği ilaçlı polenlerle olmaktadır. Bu 

yüzden, toz formülasyonlar, sıvı olanlara oranla daha 

tehlikeli olmaktadırlar. Kovandan yeni çıkmış olan işçi 

arılarda ölüm görülmesi ise polenlerin ilaçlı oluşunun 

en önemli kanıtıdır. Kovanın ilaçla bulaşık olması, larva 

ölümlerine de sebep olmaktadır. 

Yine yapılan çalışmalarda yaban arılarının, balarılarına 

nazaran pestisitlere karşı daha hassas oldukları tespit 

edilmiştir. Arıların pestisitlerden etkilenmesini azaltmak 

için, bitkilerin çiçekli dönemlerinde imkânlar ölçüsün-

de ilaçlama yapılmaması gerekir. Bu uygulama arıla-

rın ilaçlardan zarar görmesinin önlenmesinde büyük 

önem taşımaktadır. Eğer ilaç atılma zorunluluğu varsa 

çok kısa sürede parçalanan ilaçları akşam, gece veya 

sabahın erken saatlerinde uygulamak gerekir. Meyve 

bahçelerinde ağaçların altında ve civarında bulunan çi-

çekli yabancı otların ilaçlamadan önce imha edilmesi 

arı zayiatını önlemede büyük önem taşımaktadır. Arıla-

ra daha az zarar veren pestisitlerin kullanılmasına özen 

gösterilmelidir. Yer aletleri ile yapılan ilaçlamalar, uçakla 

yapılanlara oranla arılar için daha az zararlı olmaktadır. 

Emülsiyon konsantre ve solüsyonlar; mikrokapsül, toz 

ve ıslanabilir toz formülasyonlara oranla arılara daha 

az zararlı olmaktadır. Granüler formülasyon şeklindeki 

ilaçlar ise daha güvenlidir. 

Arılık yerinin seçimi de önemlidir. İmkânlar ölçüsünde 

arılıkların yoğun ilaçlamanın yapıldığı alanlardan uzak 

yerlerde olmasına özen göstermek gerekir. İlaç atımı 

esnasında arılar kovanlarda kapalı tutulmalıdır. Arıların 

pestisitlerden korunması amacıyla kovanların üzerine 

telis veya benzeri örtülerin kapatılması son yıllarda üze-

rinde durulan diğer bir konudur. Ayrıca, sağlıklı ve kuv-

vetli arı kovanları zayıf kovanlara oranla ilaç zararından 

daha az etkilenmektedirler. 

Yukarıdaki açıklamalar göstermektedir ki, balarısı sahi-

bine direkt ürün yaparak fayda sağladığı gibi, bundan 

daha da önemli olan bitkilerdeki tozlaşma olayını ger-

çekleştirerek birçok tarım ürünlerinde nicelik ve nitelik 

yönünden artış meydana getirmektedir. Ayrıca, yabani 

bitkileri dölleyerek insanların mütemadiyen bozduğu 

doğadaki biyolojik dengeyi kurmak için olağan üstü 

çaba göstermektedir. Öyleyse, ülkemizde arıcılığın 

gelişmesi için arıcıların desteklenmesi ve yaban arıla-

rının korunması gerekir. Bu da ancak, zararlı, hastalık 

ve yabancı otlarla mücadelede Entegre Zararlı Yöne-

timi (IPM) yönteminin devreye sokulması ile mümkün 

olacaktır. Böylece, pestisit kullanımı minimum düzeyde 

olacak, arılar ve tüm faydalı faunanın zarar görmesi en 

aza indirilecektir.
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Arıcılıktan sağlanan bal, polen, arı sütü, propolis, arı 

zehiri, bal mumu insan yaşamı ve sağlığı açısından son 

derece önemli ürünlerdir. Arı ürünleri sağlık koruma ve 

tedavi amaçlı olarak uzun yıllardır insanlığa hizmet et-

mektedir. Bugün bu ürünlerin insan sağlığı için bağışık-

lık sistemlerinin desteklenmesi ve kimi hastalıklarda da 

tedavi amaçlı kullanılmasına Apiterapi denilmektedir.

İnsan tarafından bilinçli olarak üretimi MÖ 4000 yılları-

na ve tüketimi ise daha eskilere dayanan bal tarih bo-

yunca insan beslenmesi ve sağlığı açısından önemini 

almış, mağara resimlerine konu olmuş ve keşfedildiği 

günden bugüne değin besinler arasında belki de en gi-

zemlisi olarak dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır. 

Bal; bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektarların veya bit-

kilerin canlı kısımlarıyla bazı eşkanatlı böceklerin salgı-

ladığı tatlı maddelerin bal arıları tarafından toplanması, 

vücutlarında bileşimlerinin değiştirilip petek gözlerine 

depo edilmesi ve buralarda olgunlaşması sonucunda 

meydana gelen koyu kıvamlı tatlı bir üründür. 

Çeşitli bitki türlerinden elde edilen ballar genel olarak 

içeriğindeki maddeler nedeniyle insan bünyesinde 

sağlık ve enerji kaynağı olarak önem kazanırken her 

bir çeşidinin daha yararlı olduğu bazı özel durumlar da 

bulunmaktadır. Balın tıbbi değerinin artırılması amacıyla 

arıların farklı katkılar içeren şerbetlerle beslenmesi so-

-

tadır.

Arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgılanan glüko-

oksidaz enziminin glikozu okside etmesi ile balın içe-

risinde oluşan glükonik asit ve hidrojen peroksit balın 

antibakteriyel bir etkiye sahip olmasını sağladığı gibi 

kaynağını oluşturan bitki türüne bağlı olarak değişen 

oranda antibakteriyel etkisi artabilmektedir. 

İnsan beslenmesinde alınması zorunlu görülen enerjinin 

çay şekeri olarak bilinen sakkaroz yerine balla alınması 

sağlık açısından ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır. 

Sakkarozun organizmada emilebilmesi için enzimler-

le basit şekerlere indirgenmesi gerekmektedir. Bu re-

aksiyon için gerekli olan enzimler ise sindirim sistemi 

üzerinde tahriş edici bir etkiye sahiptir. Aşırı sakkaroz 

kullanımı kanda kolesterolün yükselmesine, damarların 

sertleşmesine ve aşırı kilo almalara neden olur. Balda-

ki şekerler ise doğrudan organ ve sistemler içerisine 

girerek hazır enerji olarak kullanılırlar ve sakkaroz gibi 

böbrekler üzerinde olumsuz etkide bulunmazlar. Bal 

karaciğerde glikojen düzeyini yükselterek metabolik 

olayların hızlanmasına detoksik etkisinin artmasına ne-

den olmaktadır. Alkol ile bal yenmesi insanın bu uygu-

lama sonucu duyduğu rahatlık nedeniyle geliştirdiği bir 

alışkanlıktır. Bal kolay sindirilen bir madde olup diğer 

besinlerin de emilimini ve yararlanma düzeyini yükseltir. 

Bu nedenle gelişme bozukluklarında, hastalık ve neka-

het sırasında daha çabuk toparlanmaya yardımcı olur. 

Bal kalp, böbrek, karaciğer salgı bezleri, mide ve bağır-

sak hastalıkları diyetlerinde; kalp spazmı ve enfarktüs 

hastalıklarına karşı koruyucu ve tansiyonu dengeleyici 

olarak; mide ülseri ve bağırsaktaki yaraları tedavisinde, 

gebelikte, çocuk sağlığında, damar kireçlenmesi, as-

tım, sinüzit, tansiyon rahatsızlıkları, sarılık, bağırsakların 

düzensiz çalışması, radyasyona bağlı rahatsızlıklar ve 

zehirlenmelere karşı; yara ve yanık tedavisinde yaralı 

bölgeyi nemli ve aynı zamanda bakteri ve oksijenden 

uzak tutmak için; deri iltihaplanmalarında, mikrobik 

kornea ülseri ve göz kapağı enfeksiyonlarının tedavi-

sinde, geriatride, kozmetik kremlerde, bağırsak bozuk-

lukları,  gaz, hazımsızlık, yaz ishalleri,  bağırsak veremi 

gibi birçok hastalık ve rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. 

Farklı nektar kaynaklarından elde edilen balların da de-

ğişik hastalıklara ve daha birçok rahatsızlıklarda iyi gel-

diği belirtilmektedir. Örneğin çam balı gastro-intestinal 

sistem üzerinde olumlu etki yaparken, kekik balı solu-

num sistemi hastalıklarında (özellikle astım ve bronşit) 

rahatlatıcı etki göstermektedir. Kestane balı tansiyonu 

dengelemekte, narenciye balı sedatif etki yapmaktadır.

Çiçeklerin erkek organları tarafından erkek üreme biri-

mi olarak üretilen polen arılar tarafından arka bir çift ba-

cakta bulunan ve polen sepeti olarak adlandırılan özel 

yapılar yardımıyla kovana taşınır. Kovan önünde veya 

altında hazırlanan polen tuzaklarından arının geçişi sı-

rasında bacaklardan düşürülür ve toplanır. Daha sonra 

enzimatik aktivitesi korunacak şekilde kurutulan polen 

yine uygun koşullarda saklanarak insan beslenmesine 

sunulur.

Arıların beslenmesinde protein kaynağı olarak önem 

taşıyan polen bileşimindeki vitamin ve mineral mad-

deler nedeniyle de değerli bir besin maddesidir. Ayrıca 

arının ağız salgılarını içermesi nedeniyle de ayrı bir öne-

me sahip bulunmaktadır. 

İçeriğindeki amino asitler günde l5 gram polen alan 

yetişkin bir insanın günlük asgari protein ihtiyacını kar-

şılamaktadır. Ayrıca yapısında bulunan çeşitli enzimler, 

koenzimler, steroidler, vitaminler, antibiyotikler, mikro 

elementler ve flavanoidler nedeniyle de doğal bir ilaç 

olarak kabul edilmektedir.

Polenin aşırı ısıtılması, hava alması veya ışıkta tutulması 

durumunda özellikle arı tarafından katılan salgılar etkin-

liğini yitirdiği için polenin insan sağlığı açısından değeri 
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azalır. Kuru polen uzun süre saklanması gerekiyorsa 

hava almayacak şekilde ambalajlandıktan sonra sıfır 

derece veya daha düşük sıcaklıklarda saklanmalıdır. 

Yaş polen uzun süre saklanacaksa derin dondurucu-

larda hava almayacak şekilde saklanmalıdır.

Polenin besin değeri ve yararlılığı toplandığı bitki tür-

lerine önemli derecede bağlıdır. Bu nedenle toplandı-

ğı bitki türü ve çeşitliliği polenin değerini artırır. Ayrıca 

polenin kurutulması ve korunması sırasında uygulanan 

işlemler ile bunun sonucunda oluşan renk, nem ve tat 

durumu poleninin kalitesini belirleyen diğer etmenleri 

oluşturur. 

İnsan beslenmesi ve sağlığı açısından genel olarak po-

len vücut direncini artırmakta, bağışıklık sistemini geliş-

tirmekte, organ ve sistemlerin daha uyumlu ve verimli 

çalışmasını sağlamakta, hormon dengesini sağlamak-

ta, üreme ile ilgili genel problemlerin çözümünde, zi-

hinsel ve psikolojik problemler açısından organizmaya 

büyük katkı ve yararlar sağlamaktadır. Düzenli bir şekil-

de ve özellikle arı sütü ve bal ile birlikte alındığında et-

kisi artar. İştahsızlığa karşı kullanıldığı gibi aşırı kilo alma 

durumunda vücudun daha dengeli yapılanmasını sağ-

lar. Çocuklarda büyüme, raşitizm ve diş sağlığı ile ilgili 

problemlerde, yetişkinlerde ve özellikle kadınlarda ke-

mik erimesi ile ilgili problemlerde büyük yararlar sağlar. 

Arıların polene katkısı sabit olmakla beraber polenin 

bitki türlerine bağlı olarak bileşiminde bulunan mad-

delerde veya bunların miktarlarında büyük farklılıklar 

görülmektedir. Flavon içeriği bakımından zengin olan 

polenlerin antisklerotik, spazmolitik ve radyoaktif mad-

delere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Bu tür po-

lenler kandaki kolesterol düzeyini düşürmede, sindirim 

ve dolaşım sistemi spazmlarını gidermede yaygın ola-

rak kullanılmaktadır. Klorgen asit içeriği iltihap giderme-

de, böbreklerin çalışmasında, tiroit ve hipofiz bezlerinin 

salgılarını kontrol etmede önemli etkileri bulunmaktadır. 

Yapısında bulunan triterpin asit ise kalbi desteklemek-

te, damar sertliğini önlemekte ve iltihap gidermektedir. 

Aktivitesi korunmuş polen arının katkıları ve bitkilerden 

gelen bazı maddeler nedeniyle özellikle sindirim sistemi 

ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan gram negatif 

bakteriler üzerinde antibakteriyel etkiye sahip bulun-

maktadır.

Kullanım amaçlarına göre polenler toplandıkları bitki 

türlerine göre ele alınacak olursa; antibiyotik olarak 

okaliptüs; iştah açıcı olarak lavanta ve biberiye; uyku-

suzluğa karşı akasya, limon ve gelincik; kapillar güç-

leştirici olarak güvem ve kuşburnu; arterial kan dolaşı-

mı dengeleyici olarak kestane, atkestanesi ve güvem; 

venöz kan dolaşımı dengeleyici olarak atkestanesi; 

idrar sökücü olarak vişne ve yabani hindiba; mide ça-

lışmasını düzenleyici olarak akasya; barsak çalışmasını 

düzenleyici olarak biberiye; vücut genel fonksiyonlarını 

düzenleyici olarak okaliptüs ve elma; zihinsel faaliyet-

leri düzenleyici olarak okaliptüs, böğürtlen ve söğüt; 

karaciğer hastalıklarında kestane; kalp krizi sonrası 

elma; öksürükte gelincik; damar genişletici olarak ya-

bani kestane ve ülserlerde kolzadır. Bazı bitki türleri-

nin araştırmalarla belirlenen farklı etkileri bulunmasına 

karşılık doğada etkisi belirlenmeyen ve belki de etkileri 

belirlenenlerin üzerinde olan binlerce yabani bitki türü 

bulunmaktadır ve bunlar da benzer etkileri meydana 

getirebilmektedir. Bu nedenle bir tek bitki türü üzerinde 

durmak yerine doğanın binlerce çiçeğinden toplanan 

polenleri tüketmek daha yararlı olacaktır. 

Yapısında bulunan biyolojik aktif maddeler nedeniyle 

anabolitik etkiye sahip olan polen gelişme bozukluk-

larında, cinsi olgunluk ve üreme üzerinde önemli et-

kilere sahip bulunmaktadır. Kan yapıcı özelliğe sahip 

olan polen alyuvarların sayısının artışında ve hemog-

lobin değerlerinde %10–15 artış göstermiştir. Polonya 

Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü tarafından yapılın 

araştırmalar sonucu polenin lipid metabolizması bo-

zukluğunda, kan serumundaki trigliserid düzeyinin dü-

şürülmesinde ve trombosit agregasionunu azaltmada 

oldukça etkili olduğu belirlenmiştir.

Polen vücudun organ ve sistemleri üzerinde onarıcı et-

kilere de sahip bulunmaktadır. Özellikle karaciğerdeki 

travmatik, toksik, hepatitik veya herhangi bir etki sonu-

cu oluşan dejenerasyonda önemli gelişmeler sağlan-

maktadır. Bu amaçla Almanya ve Romanya’da polen-

den yapılmış ilaçlar piyasada satılmaktadır.

Apiterapi üzerine çeşitli kongrelerde tartışılan bildiriler 

ele alındığında özetle polenin kronik sindirim sistemi 

hastalıklarında örneğin kronik kolit, mide ülseri, mide 

kanaması, kronik ishal ve kabızlıkta; anemi tedavisin-

de; beyin sklerozunda; kolesterol, lipid ve trigliserid 

kontrolünde; prostat bezi hastalıklarında; akut ve kro-

nik hepatitte; doku ve organlarda görülen yapısal veya 

fizyolojik problemlerde başarı ile kullanılmaktadır.

Polenin kullanımı normal beslenme düzenine geçilmiş 

çocukluk çağının başlangıcından çok ileri yaşlara değin 

her insanda güvenle uygulanabilir. Hatta polen alerjisi 

olan insanlar dahi poleni koklamamak ve herhangi bir 

yerlerine bulaştırmamak koşulu ile polen tüketebilirler. 

Çünkü polen alerjisi polenin yenilmesinden çok pole-

nin hassas dokular üzerindeki doğrudan etkisi ile oluş-

maktadır. Ancak bu insanlar herhangi bir olasılığa karşı 

çok düşük miktarda polenle başlamalı ve her gün bir 

miktar artırarak normal düzeye ulaşmalıdırlar. Polenin 

çiğnenmesinden dolayı meydana gelen alerjik durum-

larda alınacak miktarda polen 15–20 dakika süresince 
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oda sıcaklığında su içerisinde bekletildikten sonra ezi-

lerek içilebilecek hale getirildikten sonra saf olarak veya 

herhangi bir soğuk meyve suyu ile birlikte içilebilir.

Arıların ana arı ve larva beslemede kullandıkları harika 

bir besin olan arı sütü normal koşullarda 6–15 günlük 

işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları 

bir maddedir. Oluşumu itibariyle diğer hayvanların me-

melerinde oluşan süt ile herhangi bir ilgisi olmamakla 

beraber sütsü görünüşü ve yavru beslenmesinde kul-

lanımı nedeniyle Türkçe terminolojide süt olarak adlan-

dırılmakla beraber diğer dillerde kraliçeye özgü bir jöle 

olarak adlandırılmaktadır.

Arı sütü kovan içerisinde kullanım amacına bağlı olarak 

farklı bileşimde ve dolayısıyla farklı kalitede olabilmek-

tedir. Kovanda üretilen en yüksek değerdeki arı sütü 

ana arının ve ana arı larvalarının beslenmesinde kulla-

nılır. Bundan sonra gelen ikinci kalite ise genç işçi arı 

larvalarının beslenmesinde kullanılır. Daha ileri çağdaki 

işçi arı larvaları ile erkek arı larvaları ise düşük kalitede 

arı sütü ile beslenirler. 

Yumurtadan çıktığı anda aynı genetik yapıdaki ana ve 

işçi arı larvaları gerek kalite ve gerekse miktar açısından 

6 günlük farklı beslenme sonucunda birbirinden farklı 

bireylere dönüşmektedirler. Bu farklı beslenme sonucu 

ana arı hastalıklara çok yüksek düzeyde direnç kazan-

makta, günde kendi ağırlığının iki katı kadar yumurta 

üretebilmekte ve yıllarca yaşayabilmektedir. Buna kar-

şılık işçi arılar kolayca hastalanabilmekte, dişi oldukları 

halde döl vermemekte ve üretim sezonunda yalnızca 

4–5 hafta yaşayabilmektedirler. İki bireyin bu denli fark-

lılaşması yalnızca arı sütünün olağanüstü gücünden 

meydana gelmekte ve yalnızca bu yönü bile arı sütü tü-

keten bir insanın neler kazanabileceğini açıklamaktadır.

Arı sütü bileşim itibariyle oldukça karmaşık yapıya 
sahip bir maddedir. Yarısında su, protein, yağ, şeker, 
mikro elementler, enzimler, hormonlar, vitaminler, çe-
şitli yağ asitleri, 10–HDA ve daha birçok maddeye ek 
olarak % 3 dolayında henüz belirlenemeyen maddeler 
bulunmaktadır. Etkileri bilinen fakat belirlenemeyen bu 
maddeler oranlarının az olmasına karşın arı sütünün 
olağanüstü etkinliğini meydana getirmektedirler. 

Arı sütü genel olarak vücutta hücre yenilenmesi, üretimi 
ve metabolizması üzerinde etkili olduğundan organiz-
manın bütün dokularında canlılık ve bunun sonucun-
da sağlık, enerji, bağışıklılık ve dinçlik meydana getirir. 
Bu yönü ile akla gelecek bütün sağlık problemlerinde 
önemli düzeyde iyileşme sağlar.

Japonya’da 54 farklı hastalık üzerinde yapılan uygu-
lamalarda ortalama %80 dolayında iyileşme belirleyen 
araştırıcılar bu hastalıkların bazılarının iştahsızlık, kronik 
hastalıklar nedeniyle vücut savunma sistemi yetersiz-
liği, metabolizma ve beslenme bozuklukları, adet bo-
zukluğu, sindirim sistemi rahatsızlıkları, astım, bron-
şit, kronik kabızlık, asabilik, uykusuzluk ve karaciğer 
rahatsızlıkları olarak bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar 
kanserde tümör oluşumunun ve büyümesinin arı sütü 
tarafından engellendiğini de belirtmektedirler.

Çin’de deney hayvanları tümör oluşumuna neden olan 
antijen verildikten sonra iki gruba ayrılmış ve grubun bi-
risine arı sütü verilmiştir. Arı sütü almayan gruptaki bü-
tün hayvanlar kanserden öldükleri halde arı sütü alan 
grupta kanserden ölene rastlanmamıştır. Bu durum arı 
sütünün en azından kanser oluşumunu engelleyici et-
kisini kanıtlar niteliktedir.

Arı sütü tüketen normal veya şeker hastası olan insan-

larda iskelet kaslarının daha çok glikozu değerlendir-

mesi nedeniyle kan şekerinin düştüğü belirlenmiştir. 

Bulgaristan’da 125 enfeksiyonlu hasta üzerinde yapı-

lan araştırmada arı sütünün imünobiyolojik etkinliği ar-

tırdığı saptanmıştir. 

Çeşitli kaynaklarda ortak olarak arı sütünün çeşitli en-

feksiyöz hastalıklarda, kas hastalıklarında, nefes darlı-

ğında, karaciğer yağlanmasında, eklem hastalıklarında, 

zayıflık ve halsizliklerde, sinirsel ve fiziksel yorgunluk 

hallerinde, mide ve bağırsak hastalıklarında, bağışıklık 

sisteminin güçlendirilmesinde, sinirsel ve ruhsal bo-

zukluklarda, zihinsel faaliyetlerin artırılmasında, yaşlılık 

durumunda, üreme ve cinsel problemlerin giderilme-
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sinde, ani heyecan ve ruhi gerginliklerin giderilmesinde 

başarı ile kullanıldığı belirtilmektedir. 

Yapısında bol miktarda bulunan asetilkolin sayesinde 

karaciğer yağlanması önlenmekte, tansiyon düşmekte 

ve kalp atışları düzene girmektedir. Antiarteriosklerotik 

bir madde olan arı sütünün günlük 50–100 mg’lık dozu 

bile total kolesterol düzeyinde %14, total lipid düze-

yinde ise %10 azalma sağlamıştır. Arı sütünün yüksek 

dozlarda kullanımı antiviral etki oluşumuna neden oldu-

ğundan gribe karşı oldukça başarılı sonuçlar alınmakta, 

görme bozukluklarında ve görme yeteneğini artırmada 

önemli derecede etkili olduğu da deneylerle saptanmış 

bulunmaktadır.

Propolis arıların kovan çatlaklarını sıvamada, petek 

gözlerini cilalamada, uçuş deliklerinin daraltılmasında 

ve kovana girdikten sonra öldürülen fakat dışarı atıla-

mayan zararlıların kokuşmasını önlemek üzere mum-

yalanmasında kullandıkları bir maddedir. Bitkilerin taze 

sürgün ve tomurcuklarından arılar tarafından polen gibi 

toplanan ve kovana taşınan bu madde sanayinin bir-

çok dalında özellikle ilaç ve kozmetik yapımında kulla-

nıldığı gibi apiterapi merkezlerinde çoğu hastalığa karşı 

başarı ile kullanılmaktadır.

Propolisin antiseptik, antibiyotik, antibakteriyel, an-

tifungal ve antiviral özellikleri galangin, kafeik, ferrulik 

asitlerinden ileri gelmektedir. Propolis bağışıklık siste-

mini düzenleyerek çeşitli hastalıklara karşı vücut diren-

cini artmada, cilt bakımında, krem maske, tonik, mak-

yaj temizleme sütlerinin yapısında kullanıldığı gibi çeşitli 

antibiyotikler ile kullanıldığında sinerjik etki gösterdiği, 

antibiyotiğin etkisini artırdığı ileri sürülmektedir. Ayrıca 

çürümeyi ve bozulmayı engelleyici olduğu için gıda ve 

kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.

Günümüzde bilim adamları propolis konusunda çok 

araştırma yapılmasına, birçok klinikte kullanılmasında 

karşı farmokolojide ilaç olarak henüz yeterince yerini 

alamamıştır. Kullanımı diğer ürünlere oranla daha çok 

dikkat ve özen gerektirdiğinden bu yöntemlerin anlatı-

mından kaçınılmıştır. 

Bal mumu işçi arıların 12-18 günlük yaş dönemlerinde 

4-7’inci abdominal segmentlerdeki mum salgı bezle-

rinden salgılanan bir maddedir. Rengi salgılandığı anda 

beyaz olmasına rağmen, daha sonra koyulaşarak sa-

rıya veya kahverengine döner. Arılar bu maddeyi yav-

ru yetiştirmek, bal ve polen depolamak üzere gerekli 

depo gözlerini örmek için salgılarlar.

Bal mumu, arıcılık sektöründe temel petek yapımında, 

heykel ve biblo yapımında, boya endüstrisinde, ahşap 

eşyaların parlatılmasında ve ışık kaynağı mum üretimin-

de yararlanılır. Bunun yanında parfümeri endüstrisinde, 

kozmetikte, insan sağlığı açısından çeşitli merhem türü 

ilaçların yapımında, ayrıca yüz kremlerinin yapımında, 

dişçilikte kullanılmaktadır.

Arı zehri özellikle romatizmal hastalıklara karşı ilaç sa-

nayinde kullanılmaktadır. Bunun dışında kullanımı aler-

jik bir reaksiyona neden olunmamak koşulu ile arıların 

istenilen bölgelere sokturulması şeklinde kullanılır. An-

cak arı zehrine karşı aşırı duyarlı olanların kesinlikle bu 

yönteme başvurmaması gerekmektedir. Unutulmama-

sı gereken en önemli konu aşırı duyarlı bir kişinin bir tek 

arı sokması ile birkaç dakika içerisinde anaflaktik şoka 

girebileceği ve bunun sonucunda da yaşamsal bir teh-

likenin oluşabileceğidir.

Arı ürünleri tartışılmaz yararlarına karşın herhangi bir 

hastalık durumunda tıbbi terapi ihmal edilmemeli, hasta 

öncelikle doktora başvurmalı, kendisine önerilen yön-

temleri aksatmadan uygulamalı ve buna ek olarak arı 

ürünlerinin desteğinden yararlanmalıdır. Başta Uzak-

doğu Ülkeleri, Rusya, Romanya ve Bulgaristan olmak 

üzere birçok ülkede Apiterapi çok ciddi biçimde tedavi 

amacıyla kullanıldığı halde ülkemizde bu konunun çok 

yeni olması ve ülkemiz koşullarında yapılacak bilimsel 

çalışmaların sonucu alınıncaya kadar destekleyici ve 

tamamlayıcı olarak kullanılması son derece olumlu so-

nuçlar doğuracaktır. Bu gerçek ülkemiz doktorları ta-

rafından da kabul edilmelidir. Çünkü uygulanacak tıbbi 

yöntemlere ek olarak arı ürünlerinin kullanılması ile elde 

edilecek başarı öncelikle doktorun başarısı olacaktır.
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Zootekni Bölümü

Arıcılık; toprağa bağlı olmayışı, yatırım ve sermaye iş-

letmesine duyulan gereksinim azlığı, daha az iş gücü 

kullanımı, kısa sürede gelir getirebilmesi, ürünlerine 

iç ve dış pazarlarda yüksek talep olması nedeniyle 

geçerliliğini sürdüren önemli bir tarımsal faaliyettir.1

Ülkemizin bitki örtüsü, iklim ve coğrafya yapısı arı-

cılık konusunda çok büyük imkânlar sunmaktadır.2 

Öneminin anlaşılmaya başlanması ile birlikte yakın 

bir zaman içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi’nin Er-

zurum ve Sivas illerinde, Ege Bölgesinde Muğla ili 

ve Karadeniz Bölgesinde Ordu ilinde arıcılık faaliyeti 

temel tarımsal sektör durumuna gelmiştir.3

Ancak ülke genelinde arıcılarımızın istenen verimlilik 

düzeyini yakalayabildiklerini belirtmek mümkün de-

ğildir. Koloni bakım ve yönetiminde yapılan birtakım 

eksik veya yanlış uygulamalar nedeniyle mevcut arı-

cılık potansiyeli gereği gibi değerlendirilememektedir.4  

Farklı bölgelerimizde gerçekleştirilen arıcılık faaliyet-

lerinde gözlenen koloni yönetimine ilişkin bazı eksik 

veya yanlış uygulamalar, arıcıların bu uğraşının ge-

rektirdiği modern yetiştirme teknikleri ile ilgili bilgi ek-

sikliğinden kaynaklanmaktadır.    

Yönetim yanlışlıkları sonucunda da çeşitli yöreleri-

mizde modern kovanlarla gerçekleştirilen arıcılık uğ-

raşısında genellikle verim düşüklüğü ve kışlatmada 

yüksek düzeyde koloni kayıpları görülmektedir.4 

Bu makalede ülkemiz arıcılığında gözlenen koloni 

bakım ve yönetim hataları konusundaki bazı sorun-

lara uygun önerilerin bulunması ve üretimin artırılması 

yönünde alınması gereken önlemlerin üzerinde du-

rulmuştur.

Arıcılarımızın en önemli sorunlarından birisi, besle-

menin önemi ve besleme yöntemleri üzerinde yeterli 

bilgilerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.4 Oysa 

arı kolonilerinin düzenli gelişmesi, biyolojik aktivite-

lerinin hızlandırılması ve hastalıklara karşı direncinin 

artırılması için ilkbahar beslenmesine, sağlıklı bir kış-

latmanın yapılabilmesi için de sonbahar beslenmesi-

ne önem verilmelidir.5
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Arıcıların bir kısmı yemlemenin gereğine inanmayarak 

kolonilerini hiç beslememekte bazı arıcılar ise, besle-

mede aşırılığa kaçarak şeker (sakaroz veya glikoz) şu-

rubunun arılar tarafından bala dönüştürülmesini amaç-

lamakta, bazıları da arılarına beslemede yeri olmayan 

nişasta içerikli kek ve lokum yedirmektedir.6

Ana nektar akımı öncesi dönemde yapılacak arı bes-

lemesinin miktarı ve düzeyi üretilecek balın kalitesini 

etkilemektedir. Besleme uygulamalarının büyük bir bö-

lümünde erken ilkbahardan başlanarak koloni başına 

3–5 kg şurup verilmesi yeterli görülürken, diğer bir 

bölümünde ise yine erken ilkbaharda başlanarak ana 

nektar akımı dönemi sonuna dek koloni başına bazı 

yıllarda 1 bazı yıllarda ise 2 çuval toz şeker düşecek 

şekilde 100–150 kg şurup verilerek kalitesiz bal üretil-

mektedir. İkinci grubun son yıllarda toplam bal üretimi 

içerisindeki oranının % 80’nin üzerinde olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu iki besleme biçiminin de doğru olduğu 

söylenemez.7

Kolonileri desteklemek için yapılan besleme uygulama-

sının hatalı yapıldığı durumlarda çoğu kez beklenen ya-

rarından çok olumsuz etkileri ile karşılaşıldığı görülmek-

tedir. İlkbahar dönemi beslenmesinin gereksinimi kar-

şılamak üzere yapılması bazen birçok riski beraberinde 

getirmektedir. Bu dönemde yapılan besleme, uçuş 

etkinliğini aşırı derecede teşvik ettiğinden uçuşa giden 

arıların üşümesine neden olduğu gibi kovan içinde kü-

meleşmeyi de olumsuz yönde etkileyerek kuluçkanın 

ve genç işçi arıların üşümesine neden olmaktadır. Bu 

nedenle ilkbahar beslemesi yalnızca hava koşullarının 

iyileşmesinden sonra teşvik amacı ile uygulanmalıdır.8 

Kritik erken ilkbaharda işçi arıların polen taşımaya baş-

ladıkları dönemde oluşabilecek kayıpların önüne geç-

mek için, koloni gücü oranında 0.5 ile 1 kg arasında 

kek vererek bu olumsuzluğu giderici önlemler almak 

mümkündür.7

Kolonilere verilecek şurup miktarı bölgelere göre farklı-

lık gösterdiği gibi yıldan yıla ve nektar akışına göre de-

ğişim gösterebilir. Şurupla besleme, arıların polen ge-

tirdiği ve uçuş yaptığı zamanlarda uygulanmalıdır. Ge-

nelde ana nektar akımı öncesi dönemde koloni başına 

ortalama 1:1 oranında hazırlanmış şuruptan 20–25 kg 

verilmelidir. Bu uygulama 2 gün ara ile 5–6 defada ya-

pılmalıdır. İyi bir nektar akımı olduğu durumlarda koloni 

şurubu almaz. Bu durumda şuruplamaya ara verilmeli 

ve kolonilerin verilecek şurubu depolamasına izin veril-

memelidir. Arılar petek gözlerine bal depolamaya baş-

ladığı an petek gözlerinde bal parlamaya başlar ve bu 

durum fark edilebilir.7

Yavru gelişmesini teşvik etmek, hastalıklara karşı koru-

yucu ve tedavi edici ilaçları kullanmak veya başarılı bir 

kışlatmayı sağlamak için belirli bir süre koloninin şurup-

la beslenmesi önerilmektedir. Ancak bazı arıcılar hatalı 

davranarak arılara, nektar akımı başladıktan sonra da, 

fazla bal elde etmek amacıyla yoğun bir şekilde şeker 

şurubu vermeye devam etmektedirler. Bu durum üreti-

len balın kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir.9

Aşırı şurupla beslenmiş kovanlarda üretilen ballarda 

sakaroz oranı % 10-13’e kadar yükselmekte, dolayı-

sıyla glikoz ve fruktoz oranı düşmektedir. Eğer çiçek 

ballarında bu oran % 5’ten fazla, çam ballarında da 

% 10’dan fazla olursa, bu ballar standart dışı kabul 

edilmektedir. Standarda uygun olmayan bu ürünlerin 

etiketlenerek bal olarak satışa sunulması kanunen suç-

tur. Bu ürünlerin bal olarak ihraç edilmesi de mümkün 

değildir.9

Kolonilerin sonbahar beslenmesi konusunda yapılan 

eksik veya yanlış uygulamalar kış kayıplarına neden 

olmaktadır. Beslemede üzerinde durulması gereken 

diğer bir önemli bir nokta da kristalleşme özelliği olan 

ayçiçeği ve pamuk balları ile çam balı ve diğer salgı 

ballarının kışlık yiyecek olarak bırakılmamasıdır. Kışlık 

yiyecek olarak bırakılan bu ballar kısa süre içerisinde 

kristalize olmakta ve zayıf koloniler tarafından yeterince 

ısıtılamadığından tüketilememektedir. Ayrıca bazı yöre-

lerin nemli olması ve kristalize balın daha çok higrosko-

pik özellik göstermesi nedeniyle bu tür ballar fermente 

olmakta ve tüketimi sırasında arılarda önemli barsak 

hastalıklarına neden olabilmektedir.4  

Polen içeriği fazla olan ballarla beslenen arıların bar-

sakları kısa sürede dolduğundan kış koşullarına karşın 

dışkılama amacıyla uçuşa çıkma eğilimi artmaktadır. 

Bu durumda uçuşa çıkan arılar dönünceye kadar kas-

ları soğuduğundan paraliz olmakta ve araziye dökül-

mektedirler. Oysa bu tür balların tümünün alınarak ko-

lonilerin şeker şurubu ile beslenmesi üreticiye ek gelir 

sağlayacağı gibi, kolonilerinin daha güvenli kışlatılmala-

rı da sağlanmış olacaktır.4 

Arıların yoğun bir şekilde mevsimsiz olarak beslenme-

si, işçi arıların ömür uzunluklarını kısaltmakta, vücuttaki 

protein dengesini bozmakta, hastalıklara ve kışa da-

yanma gücünü zayıflatmaktadır. Vücut direnci azalan 

koloni bireylerinde toplu ölümlere rastlanmaktadır.9 

Besin madde stoklarının an az olduğu dönemlerde bile 

kovan içerisinde en az 3–4 ballı çerçevenin bulunması; 

dekstrin oranının yüksek olması nedeniyle kışın tüke-

tildiğinde dizanteriye neden olan çam balının kışlık yi-

yecek olarak bırakılmaması, nemli koşullarda fermente 

olan ve kuru koşullarda tüketilme güçlüğü nedeniyle 

kristalize olan ballarla beslemeden kaçınılması, besle-

100



mede üzerinde önemle durulması gereken diğer koşul-

ları oluşturmaktadır.8  

Doğal beslenme koşullarının arıcı tarafından yapay 

olarak ortadan kaldırılması, hem bal kalitesini bozmak-

ta hem de kışın bu kovanlarda arı kaybı önlenemez 

oranda artmaktadır. Gerçek bal üreticilerinin mağdur 

edilmemesi için kolonilere öneri dışı miktarlarda şeker 

şurubu verme uygulamalarına en kısa zamanda son 

verilmelidir.9

Ülkemizde verimliliği etkileyen en önemli sorunlardan 

birini oluşturan kışlatma işlemi, açıkta yapılabileceği 

gibi kışı sert geçen yörelerde bal tüketimini azaltmak 

amacı ile kapalı arılıklarda da yapılabilmektedir.8

Kışlatılacak kolonilerin her çerçevesi için kovanda bir 

çerçeve bal bırakılmalıdır. Kovanda 1–2 adet polenle 

dolu çerçeve bulunması, erken gelişmelerinde yarar 

sağlayacaktır. Arıların uçuş yapamadığı, ancak yavru 

gelişiminin devam ettiği erken ilkbaharda polenli ve ballı 

çerçeveler koloni gelişmesinde süreklilik sağlarlar.10 

Kışı geçirecek kolonilerin kış salkımı oluşturacak yapı-

da olması gerekir. Arıcıların bal hasadından sonra kolo-

nilerin yaşlı ve sağlıksız ana arılarını değiştirmeleri, kolo-

nilere teşvik şuruplaması yaparak kışa girmeden önce 

genç popülasyon oluşturmaları ve zayıf olan kolonilerin 

birleştirilmesi sağlanmalıdır. Tüm bu işlemler Varroa 

mücadelesinden önce yapılmalıdır.11

Bu şekilde davranmayan yetiştiriciler, arıların kışlatma 

fizyolojisini bilmediklerinden yanlış uygulamalar yap-

makta ve kış aylarında çok sayıda koloni kaybetmekte-

dirler. Kışı sönmeden atlatabilen kolonilerde ise, büyük 

miktarda popülasyon azalması meydana geldiğinden, 

yaşayabilen koloniler bahara güçsüz olarak çıkmakta 

ve bunların bir kısmı ilkbaharın kritik günlerinde söner-

ken; diğerlerinde de verim düşük olmaktadır. 6

bazı günlerde arılar kış salkımını bozarak uçuşa çık-

makta ve civarda da ballı bitki olmadığından paraliz ol-

makta ve bir kısmı kovana dahi geri dönememektedir. 

Besleme ve iklimden kaynaklanan kayıpların yanı sıra 

asıl önemli kayıplar kolonilerin gereğinden çok sarılma-

larından veya bahardaki ani hava değişimlerinde yete-

rince önlem alınmamasından kaynaklanmaktadır.4 

Kış ne denli etkin geçerse geçsin hiçbir izolasyon ön-

lemi uygulanmayan kolonilerde yüksek ölüm oranı gö-

rülmediği halde, özellikle naylon maddelerle sıkıca sa-

2 
ve yoğunlaşan nem oranının çok 

yükselmesi hastalıklara ve önemli ölçüde koloni kayıp-

larına neden olmaktadır.4 Bunun yerine uçuş delikleri-

nin daraltılması ve arıların bölme tahtasıyla bir tarafa 

sıkıştırılarak hacminin küçültülmesi kendilerini daha iyi 

ısıtmalarına olanak sağlayacaktır.12

Alınan tüm önlemlere karşın kışı ölmeden geçiren ko-

lonileri bekleyen en büyük tehlike ani değişim göste-

ren sonbahar ve ilkbahar ayları arasındaki dönemdir. 

Ülkemizin bazı bölgeleri özellikle sahil kesimleri bu 

dönemde son derece ani ve şiddetli hava değişimleri 

göstermektedir. Bu dönemlerde ani olarak ısınan hava 

koşulları nedeniyle kış salkımını bozan koloniler popü-

lasyon yoğunluğu bakımından en düşük düzeyde ol-

duklarından havanın yeniden soğuması ile birlikte ikinci 

bir kışlama özelliği gösteremediklerinden çoğu kez yok 

olup gitmektedirler. Bu sorunun çözümü ılık hava ko-

şullarının bulunduğu sonbahar ve ilkbahar ayları arasın-

daki dönemde kolonilerin acilen bakım ve beslenmesi 

ile ilgilidir.4

Bu dönemlerde kontrol amacıyla açılan kovanlardaki 

boş petekler alınmalı,  koloniler popülasyon düzeyleri-

ne göre bölme tahtaları ile sıkıştırılarak kalan boşluklara 

rutubet emici materyal konulmalı, kristalize veya fer-

mente olmuş ballar çıkarılmalı, kış havalandırması için 

açılan delikler kapatılmalı, vitamin takviye edilmiş şurup 

veya kek ile üstten beslenmeli ve örtü tahtası üzerinde 

çok iyi bir izolasyon sağlanmalıdır. 4   

Başarılı bir kışlatmanın önemli koşulları; besin madde 

stoklarının yeterli ve uygun bir şekilde oluşturulması, 

hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yöntemlerinin 

uygulanması ve elverişli kışlatma koşullarının sağlan-

masıdır.13 Kışlatılacak kovanlar öne doğru % 10 meyilli 

olmalı, kovanda doğal havalanma sağlanmalı ve has-

talıklara neden olmaması için kovanda rutubet yapıcı 

etkenler ortadan kaldırılmalıdır.10

Arıcılığın başlıca sorunlarından biri olan arı hastalık ve 

zararlıları ülke genelinde varlığını sürdürmektedir.4 Ülke 

çapında mevcut hastalık ve zararlılar arıcıların önemli 

bir kısmı tarafından tanınmamaktadır.14 Arıcılarımız ge-

nel olarak hastalık ve zararlıların arıların yaşamı üzerine 

olan etkilerini gözlemleyebilmekte; fakat biyolojileri ile 

korunma ve kontrol yollarını bilmediklerinden,6 hastalık 

ve zararlılarla etkin ve zamanında mücadele yapama-

maktadırlar. İlaçların uygulamasında hataların yapılması 

arı ve insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.12

Bunlara ek olarak gezginci arıcılık nedeniyle ülkenin çe-

şitli bölgelerine giden üreticiler Varroa zararlısının yanı 

sıra kireç, nosema ve yavru çürüklüğü hastalıklarının 

da yaygınlaşmasına neden olmaktadırlar.4  

1979–1981 yılları arasında Varroa zararlısından dolayı 
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ilkel kovanların % 70-80’i, modern kovanların ise yak-

laşık % 30’u sönmüş, 1988–1990 yıllarında ise Kireç 

hastalığından dolayı üreticilerin % 10–15 koloni kaybı-

na ve % 25–30 arasında da bal kaybına uğradıkları bil-

dirilmiştir.15 Ülke çapında gözlenen arı sağlığı sorunları-

nın koloni kaybı ve bal verimine olumsuz etkisinin göz 

ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğu görülmektedir. 

Arıcılığı tehdit eden çeşitli hastalık olasılıklarına karşılık 

yoğun antibiyotik kullanımı ile son yılların en önemli so-

runları olarak bilinen Varroa zararlısı ve kireç hastalığına 

karşı kullanılan çeşitli ilaçlar arı sağlığını önemli dere-

cede etkilemekte ve kolonilerin değişen koşullara da-

yanma gücü azalmaktadır. Nitekim kültürel önlemlerle 

önlenebilecek bazı hastalık ve zararlılara da son derece 

yaygın ilaç kullanımı, mücadele yöntemlerinin ne denli 

bilinçsiz uygulanabildiğini ortaya koymaktadır.8

Nosema ve yavru çürüklüğü hastalıkları gerek tedavi ve 

gerekse koruma amacı ile uygulanan ilaçlarla ortadan 

kaldırılabilmekte ancak Varroa zararlısı ile kireç hastalığı 

sürekli olarak etkinliğini korumaktadır.4 

Kireç hastalığının mücadelesinde uygulanan çeşitli 

yöntemler yararlı olmakla beraber, üreticiler tarafından 

alınacak; kolonilerin havalandırılması ve güçlü tutulma-

sı, hastalıklı ana arıların ayıklanması ve hastalıksız ko-

lonilerden ana arı verme gibi yöntemler hastalıkla mü-

cadelede son derece etkili olmaktadır.4 Ayrıca arıların, 

birçok hastalığın ana nedenlerinin başında gelen nem-

den etkilenmesini önlemek için açık arazide bulunan 

arılıklardaki kovanların taş, tuğla gibi takozların üzerine 

alınarak yükseltilmesi gerekir.13 

Hastalık ve zararlılarla gereği gibi mücadele yapılama-

masından ve bilinçsiz ilaç kullanımından dolayı önemli 

ölçüde ekonomik kayıplar da meydana gelmektedir. 

Arı hastalık ve zararlılarına karşı mücadelede kullanı-

lan bazı öneri dışı veya ruhsatsız ilaçlar bal ve balmu-

munda kalıntı bırakmakta, bu da son yıllarda bal dış-

satımımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kayıpların 

önlenmesi amacıyla arıcılarımız eğitilmeli ve yanlış ilaç 

kullanmamaları konusunda bilinçlendirilmelidir.2

Arı kolonilerinin konulduğu alanların bakımsızlığı ve 

çevre kirliliğinin yoğunluğu, alet ve malzemelerin kirli ve 

bakımsız oluşu arı hastalıklarının yaygınlaşmasına ne-

den olmaktadır. Bal arısı hastalık ve zararlılarına karşı 

önlem olarak, arıcılarımız temiz ve hijyenik koşullarda 

çalışmalı, arıcılıkla ilgili her türlü alet ve ekipman temiz 

olmalı, sağlıklı temel petek kullanmalı, rastgele ve ruh-

satsız ilaç kullanmamalı, arılıklar arasında belirli bir me-

safe olmalı, kovanların bulunduğu çevreyi temiz tutma-

lı, el ve vücut temizliği ile arıların su içtiği alanların temiz 

olmasına dikkat etmelidirler.16

Mevcut arıcılık işletmelerinde koloni populasyonu dü-

zenleme çalışmaları gerektiği şekilde uygulanmamak-

tadır. Bu aksaklıklar, birim kovan başına elde edilen ve-

rimde azalmalara neden olmakta,4 arıcılığın ülke eko-

nomisine olan fonksiyonlarını yerine getirmesini önemli 

ölçüde engellemektedir.

Arıcılıkta istenen verimlilik düzeyinin sağlanabilmesi 

için, arıcının arıyı çok iyi tanıması ve onun biyolojik is-

teklerini karşılayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

arıcılar modern arı yönetimi tekniklerini ve bunları uy-

gulama becerisini kazanmış olmalıdırlar.6

Arı kolonilerine dönemi geçirecekleri bölgeye göre dü-

zenleme yapılmalıdır. Floral kaynakların kıt olduğu dö-

nemlerde yapılacak uygun ve yeterli besleme ile ko-

lonilerin düzenli petek işlemesi sağlanmalı ve sürekli 

gelişme gösteren kolonilere kat ilavesi yapılmalıdır.17 

Petek örülmesi veya kabartılması için arıların en az 10 

kg bal tüketmesi gerekir. Bu tür bal kayıplarının önüne 

geçmek için temel petek kullanılması, balın süzme ola-

rak pazarlanıp kabartılmış peteklerin tekrar kullanılma-

sı, bal verimini artırmada etkili olacaktır.17 

Ayrıca koloninin oğul vermesi, koloni popülâsyonunu 

azalttığından bal verimini olumsuz yönde etkilemek-

tedir. Bunun için, kovan içinde yeterli alan sağlanarak 

kolonilerin oğul hazırlığı yapmaları engellenmelidir.18 

Arıcılarımız, güçsüz bile olsa koloni sayısının fazla ol-

ması durumunda daha çok gelir elde edecekleri inan-

cıyla hareket ederek koloni gücünü dikkate almaksızın 

fazla sayıda koloniye sahip olmak için çalışmakta ve 

bu amaçla mevsimin başında güçlü kolonileri bölmek-

tedirler.6 Oysa birkaç güçlü koloniye sahip olmak çok 

sayıda zayıf koloni edinmekten daha iyi sonuç vermek-

tedir. Kuvvetli bir koloni, ona eşdeğer iki ayrı koloniden 

daha fazla bal üreteceğinden koloninin oğul vermesi 

önlenmeli, koloni sayısının arttırılması istenirse bu suni 

oğul ile yapılmalıdır. Bu yöntemle arıların bal mevsimi 

başlangıcında istenilen arı mevcuduna ulaşmaları sağ-

lanacaktır.19 

Arıcının bütün çabası kolonilerinin yöredeki ana nektar 

dönemini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak 

olmalıdır. Kolonilerin kışlama yeteneklerini artırmak, 

yağmacılığı önlemek ve nektar akımından gereği gibi 

yararlanmak için mutlaka güçlü kolonilerle çalışılmalıdır.20 

İstenen miktarda bal veriminin sağlanabilmesi için üre-

ticilerin yapması gereken diğer bir uygulama ise koloni 

popülâsyon düzeyini ve özellikle tarlacı arı miktarını yö-

renin asıl nektar akım dönemi olan çiçeklenme mevsi-

minde en üst düzeye yükseltmektir. Bu tür çalışmalar 
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gezginci arıcılık yapılan bölgede baharın geç gelmesi, 

oğul dönemindeki yağışlar ve koloni yönetiminin güç 

yürütülmesi gibi nedenlerden dolayı üreticilerin en çok 

zorlanacakları işlemlerdir. Ancak üreticiler, asıl bal mev-

simi başlangıcında istenilen düzeyde popülâsyonlara 

ulaşamayacaklarını anladıkları anda kolonilerinin güçlü 

olanlarını üretim kolonisi diğerlerini ise destek koloni-

si olarak ayırmalı ve destek kolonilerinden elde edilen 

kapalı yavrulu çerçeveler üretim kolonilerine verilmeli-

dir. Bal mevsimi başlangıcından 3–4 hafta önce zayıf 

kolonilerin kapalı yavrulu çerçevelerle desteklenmesi 

yüksek sayıda tarlacı arı kadrosu oluşturmasına yardım 

edecek ve verimliliğin geometrik artışı sağlanmış ola-

caktır.4 

Çok sayıda koloniye sahip arıcıların dışındaki diğer üre-

ticilerin neredeyse tamamı kolonilerini hiç taşımamakta 

ve sabit arıcılık modelini uygulamaktadırlar. Oysa ülke-

mizin bazı yöreleri coğrafik, ekolojik ve tarımsal özellik-

leri nedeniyle sabit arıcılık yapılabilecek koşullara sahip 

değildir. Özellikle baharın geç gelmesi, bahar ve yaz 

başlangıcının yağış alması, bahar ve yaz dönemleri 

arasında floral kaynakların yetersizliği gibi nedenlerle 

güçlü popülâsyonlara karşın koloniler çoğu kez açlık 

tehlikesi ile karşılaşmaktadırlar. Bu dönemlere koloniler 

yüksek popülâsyonları nedeniyle çok fazla bal tüketme 

gereksinimi duymakta ve yeterince beslenemedikleri 

için ana arı ve koloni ölümleri görülmektedir.4 

Gezginci arıcılık ise; bal dönemine kadar arı popülâs-

yonunu geliştirmek, bal üretmek, sağlıklı bir kış 

popülâsyonunun oluşumu için gerekli kuluçkanın üre-

timine imkân tanımak, kış ve bahar aylarını ılıman yö-
relerde geçirmek ve böylece kolonileri güvence altına 
alan iyi bir arıcılık etkinliğini amaçlamaktadır.4

Bu nedenle Türkiye’de giderek artan yoğunlukta bir 
gezginci arıcılık trafiği yaşanmaktadır. Bu hareketin 
yönü ilkbaharda ülkenin iç kesimlerine ve yaylara doğ-
ru iken; sonbahardan itibaren sahil bölgelerine doğru 
olmaktadır.21

Gezginci arıcılarımız, gerek güvenlik nedeniyle gerekse 
gidilen yöredeki insanın bilinçsizliği ve konaklama yer-
lerine getirilen kısıtlamalardan dolayı yer bulamamak-
ta, bulunan yerlerde de yığılmadan dolayı kapasiteden 
çok arıcının bir arada konaklamasından oluşan sorun-
ları yaşamaktadırlar.22 Bu nedenle hem arı yoğunluğu 
az olan yörelerdeki bitkiler arıcılık için değerlendirileme-
mekte ve aynı noktaya aşırı olarak yığılan kolonilerde 
verim düşmektedir.6  

Gezginci arıcılığın bir diğer sorunu da arı nakil sağlık 
belgesi düzenlenmesi ile ilgili il ve ilçe tarım müdürlükle-

rince zorluk çıkartılmasıdır. Arı hastalıklarını tanımayan 
teknik personel tarafından arılı kovanlara kontrolü ya-
pılmadan incelenmiş raporu dahi verilmektedir. Arı nakil 
sağlık belgesi bir sezon içinde geçerli olmasına rağmen 
buna uyulmamakta ve her seferinde yeniletilmektedir.2

Arıcılarımız, gezginci arıcılık amacıyla gittikleri bazı böl-
gelerde, bakanlık genelgelerine rağmen arıcılık yönet-
meliğine aykırı olarak mahalli idareciler tarafından bağış 
adı altında para ödenmeye zorlanmakta, ödemeyenle-
rin konaklamalarına izin verilmemekte veya zorluk çıka-
rılmaktadır.2 

Arıcılar; köy muhtarlarının, kovanlarını gittikleri bölge-
ye koymak isteyen arıcılardan kovan kira ücretinde 
standart bir uygulama içinde olmadıklarını, farklı uygu-
lamada bulunduklarını, yüksek miktarlarda para talep 
ettiklerini ve aldıklarını ifade etmektedirler.22 Hatta bazı 
durumlarda muhtarlık ve arazi sahibi ayrı ücret talep 
edebilmektedirler.23 Arılı kovan nakliyelerinde iç güven-
lik birimlerinin olumsuz veya bilinçsiz tutumlarıyla her 
yıl sayısız kovanın seyir halinde iken telef olduğu bildi-
rilmektedir.2

Kimi durumda ise tarım teşkilatı elemanları sınırlı böl-
gede birden fazla gezginci arıcıyı birbirine çok yakın 
mesafelerde konaklatarak, gezginci arıcılar arasında 
anlaşmazlık çıkmasına neden olabilmektedir.23  

Çok sayıda gezginci arıcı Varroa zararlısı ve kireç has-
talığına rağmen arıcılığı sürdürebildiği halde belirtilen 
konaklama sorunlarından dolayı arıcılıktan vazgeçmiş-
lerdir. Bu konuda her yıl jandarma ve savcılığa akseden 

yüzlerce olay meydana gelmektedir.15

Gezginci arıcılarla yörenin ileri gelenleri arasında çıkan 

sorunların çözümünde yörenin tarım teşkilatı eleman-

ları baskı nedeniyle arıcıdan yana olup onu koruyama-

maktadır. Bu tutumlarına gerekçe olarak bakanlıktan 

gönderilen ve arıcılar arasındaki mesafenin 5–7 km ol-

ması gereken genelgeleri göstermektedirler.15

İki köyün sınırına yakın konaklandığında, her iki köyden 

de konaklama ücreti talep edilmekte ve arıcıya bas-

kı yapılmaktadır. Köylerdeki bazı yetkililer, tarıma zarar 

verdiği gerekçesiyle köye arı sokmak istememekte ve 

köy girişlerine “Yabancı Arıcı Girmesi Yasaktır” yazısı 

yazılmaktadır.24

Arıcıların bu konudaki beklentileri ise devletin kendileri-

ne sahip çıkmasıdır.23 Gezginci arıcılar, karşılaştıkları en 

önemli sorunu oluşturan konaklama meselesi ile ilgili 

olarak yetkili organların dışlayıcı değil korumacı politika 

izlemelerini arzu etmektedirler.17

Belirtilen tüm olumsuzlukların önüne geçebilmek için 

gezginci arıcıların konaklamalarına ilişkin yasal düzen-
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lemelerin gözden ge-

çirilmesi, toplam bal 

üretimimizin yaklaşık 

olarak      % 80’ini ger-

çekleştiren bu kesi-

me önem verilmesi21, 

verimliliği belirlenen 

bölgelere arıcıların 

kontrollü bir şekilde 

devletin yetkili organ-

ları tarafından yönlen-

dirilmesi gerekir.8  

Buraya kadar belirti-

len ve üzerinde kısaca 

durulan koloni bakım 

ve yönetimi konusun-

daki hatalar, arıcılar 

ve yetkililer tarafından 

dikkate alınır ve bu 

durum iyileştirmeye 

yönelik birtakım ça-

lışmalara yansıtılırsa, 

farklı bölgeler ve do-

layısıyla Türkiye arıcılı-

ğı alınacak önlemlerle 

etkin ve verimli bir 

yapıya kavuşturulabi-

lecek ve sahip olunan 

arıcılık kaynaklarından 

daha yüksek düzeyde 

yararlanabilecektir.

Bal arısı kolonilerinin 

verimliliğinin sağlan-

masında üreticiden 

başlayan bakım ve 

yönetim sorunlarının 

çözümlenmesi çaba-

larına ek olarak devletin makro düzeyde alacağı önlem-

ler ve sorunları çözmeye yönelik çalışmaları da önem 

kazanacaktır. 

Bütün bunların bir sonucu olarak teknik arıcılık koşul-

larının uygulamaya konulmasına yönelik gerekli önlem-

lerin alınması durumunda arıcılık alanında önemli geliş-

meler ve arıcılık gelirlerinde artışlar sağlanacak bu da 

ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.   
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İnsanlarla arılar arasındaki anlaşma yüzyıllar öncesi-
ne dayanır. Arılar ürettikleri balın bir kısmını insanlarla 
paylaşacak, bunun karşılığında da insanlar onlara ko-
runaklı barınak (kovan), petek ve güzel bakım sağla-
yacaktır. Böylelikle arılar ağaç ve taş kovukları yerine 
modern ve lüks kovanlarda yaşamlarını sürdürürken, 
yapmak için çok fazla enerji harcadıkları peteği insan 
verecek, arı sadece peteği işleyerek, fazladan enerjisini 
daha çok bal üretmeye harcayacaktır.  Ancak, zaman 
geçer, devir değişir, besinler, çevre, hava, iklim her şey-
le birlikte insanlar da… Etraftaki her şey yapay olmaya 
başladıkça, insanların doğal besinlere olan ilgisi artar-
ken, doğaya ve hayvanlara olan saygısı azalmaya de-
vam eder. Artık insan anlaşma şartlarına uymaz olmuş-
tur. Arıların kışı geçirmek ve aç kalmamak için yaptığı 
balın bir kısmı yerine tamamını almaya, arıya kendi balı 
yerine şurup ya da kek bırakmaya başlamıştır. Bunlar 
olurken bir yandan da doğayı tahrip eden insanoğlu 
yüzünden mevsimler değişmeye başlamış, artık ne kış 

ne de yaz zamanında ve ayarında değildir. 

Arılar bu ağır şartlarda yaşamını devam ettirmeye gay-

ret ededursun; çevre kirliliği, tarımsal ilaçlar ve kulla-

nılan diğer zehirli maddeler de kovana taşınmaya, 

insanların kovana destek olarak koydukları peteklere 

girmeye başlamıştır. Bu arada mikroplar boş durur 

mu dersiniz… Her alanda olduğu gibi hem kirlilik or-

tamında istifade ederek, hem de bu kadar yoğun ilaç 

kullanımına karşı direnç kazanarak daha da güçlü hale 

gelmişlerdir. Hatırlarsanız, hikâyenin başında insanlar, 

arıların bakımını da üstlenmişlerdi, başka bir deyişle 

hastalıkta da sağlıkta da birlikte olacaklardı. İşte arının 

hastalanmasına dayanamayan arıcının bir yerine kul-

landığı beş ilaç arıyı zayıf düşürürken, mikropların daha 

da dirençli hale gelmesine sebep olmuştur.

Bilim ve teknoloji her gün daha hızlı ilerliyor. Yeni ilaçlar 

keşfedilirken, yeni yan etkiler, ilaçların kovandaki biri-

kimleri ve yeni yeni mikroplar… Hepsi birlikte yüklen-

meye başlamış arıya ve arıcıya…. Çünkü öyle bir dost-

luk oluşmuş ki arıcıyla arı arasında, artık çocuğundan, 

torunundan ileri hale gelmiş. Ama belki de anne baba-

nın çocuğunu korurken verdiği zarar, arıya da ucundan 

kıyısından bulaşmış zaman içinde…

Şimdi gelelim günümüze… Yukarıda anlattığım asla bir 

hikâye değil, arıların gerçek yaşam tarihçesidir. 2006 

yılında özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde mey-

dana gelen yoğun arı ölümleri tüm bilim dünyasını ha-

rekete geçirmiş ve Dünya Arı Patologlarının kurduğu 

ülkeden 342 üyesiyle çalışmalara başlamıştır. Her ülke 

kendi arılarındaki durumu rapor etmiş ve dünyadaki bu 

grubunun yönetim kurulunu oluşturan 6 ülkeden biri ol-

koordine edilmesi ve araştırmalara yön verilmesinde 

aktif rol almıştır. 6 yıl süren araştırmalar, farklı ülkelerin 

ortak laboratuvar çalışmalarıyla da desteklenmiştir. Bu 

süreçte yeni patojenler bulunmuş, arı kayıplarının bazı 

belirtileri “sendrom” olarak tanımlanmak suretiyle sınıf-

landırılmaya çalışılmıştır. 

Sonuç: Sonuçta anlaşılmıştır ki her alanda olduğu gibi 

arı kayıplarının da nedeni “İNSAN ELİ”. Dünyada arı-

nın genetiğinden sağlığına kadar her şeyiyle en fazla 



uğraşan ABD’de en yoğun ölümler gerçekleşirken, 

Türkiye zengin genetik çeşitliliği ve nispeten daha az 

ilaç kullanımıyla arılarını az kayıpla elinde tutmayı ba-

şarabilen sayılı ülkelerden olmuştur. Öncelikle, farklı 

bölgelerden gelen kayıp şikâyetleri laboratuvarımız 

tarafından kaydedilerek, Türkiye’deki kayıpların ge-

nel bir haritası oluşturulmuştur.

Ardından toplanan örnekler incelendiğinde, başlan-

gıçta tüm vakaların sonucu ölüm ya da kayıp olarak 

görünürken, harita renkleri ölüm ya da kayıp nedeni-

ne göre çeşitlilik göstermeye başlamıştır.

Böylelikle nedenleri belirlenen ölüm ya da kayıp-

lar, yine bizleri en başta anlattığımız arıların gerçek 

yaşam tarihçesine götürmüştür. Arıların yaptığı “1 

Damla Balın Hikâyesi” aslında tüm bu olumsuz et-

menlerden sıyrılabilen ve hayatta kalmaya devam 

edebilen arılarımızın büyük bir başarı hikayesidir.    

Arılar Yok mu Oluyor? Bu yazıyı okuduktan sonra 

sorunun cevabını çok daha iyi kavrayabileceğimize 

eminim. Aslında yok olan bizleriz.. Hem de kendi 

ellerimizle kendimizi yok ediyoruz… Arıların yaptığı 

sadece eski ve vefalı bir dost olarak bu yok olma 

sürecinin alarmını vermek; bizleri haberdar etmek… 
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Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Çine’de bir Yüksek Okul kuran ve bu okulu bölgenin gerçeklerine ve 

ihtiyaçlarına bağlı olarak halkın yükselmesine yönelik programlarla 

biçimlendirip içerik kazandıran, bu programları üretime yönlendiren 

ve daha da ileri giderek bir müzeyle bunu taçlandıran tüm ilgilileri ve 

emek sahiplerini tebrik etmek istiyorum. 

Akdeniz Üniversitesi Müzecilik Anabilim Dalı olarak 6.’sını düzenle-

diğimiz çalıştay ve paneller artık geleneksel organizasyonlar forma-

tına kendiliğinden dönüşmüştür. Her yıl başka bir kentte ve başka 

bir konuyla gerçekleştirilen bu etkinlik bilim, eğitim ve uygulama ko-

nularında beklenen niteliğe ulaşma açısından önemli bir yol almış ve 

konu alınan yerleşim ve temaların anlaşılmasında önemli katkılar ver-

miştir. Bu çalışmalar hem müzeoloji bilimi açısından bir araştırma ve 

uygulama atölyesi hem de müzecilik dersleri açısından aktif öğrenme 

amaçlarına yönelik olduğu gibi asıl ülkemizde yeni çağdaş müzeler 

açılmasının altlığını oluşturmaya ve destek vermeyi amaçlamaktadır. 
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Yapılan çalıştay ve panellerin sonuçlarının yaşama yan-

sıtılması gayretleri bu modelin en önemli özelliğidir. Bu 

etkinlikler salt bilim ve eğitim olsun diye değil ülkenin 

ve halkın ve de yönetimlerin yararlanmalarına yönelik 

modellenmektedir.

Çine Arıcılık Müzesi’nin gerçek yaratıcısı Mustafa 

Köseoğlu’ndan gelen teklif üzerine “Çine Arıcılık Müze-

si ve Eğitim Merkezi”ni, VI. Çalıştay ve Panelin konusu 

olarak seçtik. Baştan belirlediğim başlıklar ve içerikleri 

gruplara dağıtıldı ve her grup kendi sunumunu hazır-

ladı. Çalıştay programı içeriğini oluştururken arı, bal 

ve balcılık konularına tarihsel, arkeolojik, etnografik, 

ekonomik, işletmecilik, bilim ve müzecilik gibi hemen 

her yönüyle bakılması öngörüldü. Bunlar içerisinde ilk 

hedefe konulan şey, tüm bilgi altlığının sonucunda bir 

müze gerçekleştirmekti. Buna bağlı olarak da ihtisas 

müzesi örneklerinden ve özelliklerinden başlayıp, mü-

zenin işletilip yaşatılmasına kadar hemen her konunun 

ele alınıp sunulduğu bir araştırma-çalışma programı 

oluşturmuştum:     

İhtisas Müzeleri; Dünya’da Arıcılığın Tarihi; Türkiye’de 

Arıcılığın Tarihi; Arıcılık Müzeleri Dünya Örnekleri; 

Arıcılık Müzeleri Türkiye Örnekleri; Arıcılık Müzesi’nin 

Amaçları Ne Olmalıdır: Nasıl Bir Müze Bekliyor ve 

Hedefliyoruz; Arıcılık Müzesi’nin Riskleri-Dezavantaj-

ları Neler Olacaktır. Ne tür Önlemler Alınmalıdır; Arı-

cılık Müzesi Eğitim Birimi’nin Amaçları ve Yöntemleri 

Neler Olmalıdır; Arıcılık Müzesi’nin İşletme Açısından 

Değerlendirilmesi; Ticari Öneriler.

Yukarıda listelenen konular dışında çalıştay konusu-

nun anlaşılabilmesi ve müze tasarımının tümlenebilme-

Bektaş tarafından tanıtılmış; “Türkiye’ de Arıcılık ve Arı 

Ürünleri Üretimi” (Mustafa Kösoğlu). -Bu bildiriyle de 

arıcılığın modern öyküsü- izleyicilerle paylaşılmıştır. 

Süleyman Bulut’un bildiri konusu, “Arıcılığın tarihi ve 

gelişimi” idi. Bu bildiride de arıcılık ve bal üretimiyle ilgili 

tüm arkeolojik ve tarihsel veriler sunularak önemli bir 

altlık oluşturulmuştur. Bunlar dışında Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin sunduğu bildirilerle 

de, balın-arıcılığın modern tarımsal ve ekonomik bo-

yutları incelenmiştir. 

Çalıştayın son bölümü, “Arıcılık Müzesi’nin Tasarımına 

İlişkin Öneriler: İnteraktif Düşünce Paylaşımı” başlı-

ğında Mehmet Şengül yönetiminde gerçekleştirilmiştir. 

Tartışma ve paylaşmayı amaçlayan bu bölümde, su-

nulan bildirilerdeki olası eksik ve yanlışlar tamamlanıp, 

tartışmalı olan konular netleştirilmeye çalışılmıştır. 

Çalıştay’ın ardından, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 

ABD ve Müzecilik ABD, Adnan Menderes Üniversite-

si Çine MYO, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 

ABD, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çine Belediye-

si, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın İli Arı Ye-

tiştiricileri Birliği gibi değerli paydaş kurumların birara-

dalığında gerçekleştirilen Panelde arıcılık tüm yönleriyle 

ele alınmış ve bir ihtisas müzesinin gereği olan yakla-

şım ortaya konularak doyurucu sonuçlara ulaşılmaya 

gayret edilmiştir. İhtisas Müzeleri’nin özelliği bir konu-

yu tüm yönleriyle ve ilgili tüm disiplinler açısından de-

ğerlendirmektir. Burada da arıcılığın ve balcılığın tarihi, 

arkeolojik boyutu, etnografik boyutu, biyolojik boyutu, 

ekonomik boyutu, üretim, besin ve ürün boyutları ele 

alınmıştır. Tüm bu birleşik ve ilişkili değerler ve bilgiler 

de doğrudan uzmanlarının ağzından dökülerek Çine 

Arıcılık Müzesi’ne kıymetli ve tümcül bir altlık oluştur-

muştur. Bu altlık da Müzeoloji biliminin gereksindiği ilk 

adım olan farklı birikimlerin derlenmesini ve farklı viz-

yonların değerlendirilmesini sağlamıştır.

“Adnan Menderes Üniversitesi Arıcılık Müzesi ve Eğitim 

Merkezi Paneli”nde önceden tespit edip davet ettiği-

miz profesyoneller yer almıştır. Panel moderatörlüğü 

Prof. Dr. Nevzat Çevik (Akdeniz Üniversitesi) tarafından 

yapılmıştır. Panelin açılış konuşması, dönemin Adnan 

Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu 

tarafından yapılmıştır. Panel katılımcıları aşağıdaki gibi 

gerçekleşmiştir (Soy isim sırasına göre): 

Nezih Başgelen  (Arkeoloji ve Sanat Yayınları), Mimar 

-

man Bulut (Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji ABD), Öğr. 

Gör. Emine İnci  (Eğitim Fak. okul Öncesi ABD ), Kadir 

Kılıç  (Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Bşk.), Öğr. Gör. Mus-

tafa Kösoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi Çine Mes-

lek Yüksekokulu), Prof. Dr. Gamze Saner  (Ege Üniver-

sitesi Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü), Mehmet 

Şengül (Akdeniz Üniversitesi Müzeoloji ABD), Prof. Dr. 

Serap Yaylalı (Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 

ABD), Emin Yener  (Aydın Müzesi Müdürü), Doç. Dr. 

Banu Yücel (Ege Üniversitesi  Ziraat Fak. Zootekni Bö-

lümü). 

Bu çalışmaların ve yüzlerce bürokratik işin sonucunda 

Çine Arıcılık Müzesi, Türkiye’de bir ilk olarak açılmış ve 

hizmet vermeye başlamıştır. Eğitim programları ve di-

ğer etkinliklerle etki ve tanınırlık düzeyini her yıl daha 

fazla yükselterek ilerlemektedir.

Süleyman Bulut’un bildiri konusu, “Arıcılığın tarihi ve 

gelişimi” idi. Bu bildiride de arıcılık ve bal üretimiyle ilgili 

tüm arkeolojik ve tarihsel veriler sunularak önemli bir 

altlık oluşturulmuştur. Bunlar dışında Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin sunduğu bildirilerle 

de, balın-arıcılığın modern tarımsal ve ekonomik bo-

yutları incelenmiştir. 



110

Çalıştayın son bölümü, “Arıcılık Müzesi’nin Tasarımına 
İlişkin Öneriler: İnteraktif Düşünce Paylaşımı” başlı-
ğında Mehmet Şengül yönetiminde gerçekleştirilmiştir. 
Tartışma ve paylaşmayı amaçlayan bu bölümde, su-
nulan bildirilerdeki olası eksik ve yanlışlar tamamlanıp, 
tartışmalı olan konular netleştirilmeye çalışılmıştır. 

Çalıştay’ın ardından, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
ABD ve Müzecilik ABD, Adnan Menderes Üniversite-
si Çine MYO, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 
ABD, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çine Belediye-
si, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın İli Arı Ye-
tiştiricileri Birliği gibi değerli paydaş kurumların birara-
dalığında gerçekleştirilen Panelde arıcılık tüm yönleriyle 
ele alınmış ve bir ihtisas müzesinin gereği olan yakla-
şım ortaya konularak doyurucu sonuçlara ulaşılmaya 
gayret edilmiştir. İhtisas Müzeleri’nin özelliği bir konu-
yu tüm yönleriyle ve ilgili tüm disiplinler açısından de-
ğerlendirmektir. Burada da arıcılığın ve balcılığın tarihi, 
arkeolojik boyutu, etnografik boyutu, biyolojik boyutu, 
ekonomik boyutu, üretim, besin ve ürün boyutları ele 
alınmıştır. Tüm bu birleşik ve ilişkili değerler ve bilgiler 
de doğrudan uzmanlarının ağzından dökülerek Çine 
Arıcılık Müzesi’ne kıymetli ve tümcül bir altlık oluştur-
muştur. Bu altlık da Müzeoloji biliminin gereksindiği ilk 
adım olan farklı birikimlerin derlenmesini ve farklı viz-
yonların değerlendirilmesini sağlamıştır.

“Adnan Menderes Üniversitesi Arıcılık Müzesi ve Eğitim 
Merkezi Paneli”nde önceden tespit edip davet ettiği-
miz profesyoneller yer almıştır. Panel moderatörlüğü 
Prof. Dr. Nevzat Çevik (Akdeniz Üniversitesi) tarafından 
yapılmıştır. Panelin açılış konuşması, dönemin Adnan 
Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu 
tarafından yapılmıştır. Panel katılımcıları aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir (Soy isim sırasına göre): 

Nezih Başgelen  (Arkeoloji ve Sanat Yayınları), Mimar 
-

man Bulut (Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji ABD), Öğr. 
Gör. Emine İnci  (Eğitim Fak. okul Öncesi ABD ), Kadir 
Kılıç  (Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Bşk.), Öğr. Gör. Mus-
tafa Kösoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi Çine Mes-
lek Yüksekokulu), Prof. Dr. Gamze Saner  (Ege Üniver-
sitesi Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü), Mehmet 
Şengül (Akdeniz Üniversitesi Müzeoloji ABD), Prof. Dr. 
Serap Yaylalı (Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 
ABD), Emin Yener  (Aydın Müzesi Müdürü), Doç. Dr. 
Banu Yücel (Ege Üniversitesi  Ziraat Fak. Zootekni Bö-
lümü). 

Bu çalışmaların ve yüzlerce bürokratik işin sonucunda 
Çine Arıcılık Müzesi, Türkiye’de bir ilk olarak açılmış ve 
hizmet vermeye başlamıştır. Eğitim programları ve di-
ğer etkinliklerle etki ve tanınırlık düzeyini her yıl daha 

fazla yükselterek ilerlemektedir.

Süleyman Bulut’un bildiri konusu, “Arıcılığın Tarihi ve 
Gelişimi” idi. Bu bildiride de arıcılık ve bal üretimiyle ilgili 
tüm arkeolojik ve tarihsel veriler sunularak önemli bir 
altlık oluşturulmuştur. Bunlar dışında Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin sunduğu bildirilerle 
de, balın-arıcılığın modern tarımsal ve ekonomik bo-
yutları incelenmiştir. 

Çalıştayın son bölümü, “Arıcılık Müzesi’nin Tasarımına 
İlişkin Öneriler: İnteraktif Düşünce Paylaşımı” başlı-
ğında Mehmet Şengül yönetiminde gerçekleştirilmiştir. 
Tartışma ve paylaşmayı amaçlayan bu bölümde, su-
nulan bildirilerdeki olası eksik ve yanlışlar tamamlanıp, 
tartışmalı olan konular netleştirilmeye çalışılmıştır. 

Çalıştay’ın ardından, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 
ABD ve Müzecilik ABD, Adnan Menderes Üniversite-
si Çine MYO, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 
ABD, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çine Belediye-
si, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın İli Arı Ye-
tiştiricileri Birliği gibi değerli paydaş kurumların birara-
dalığında gerçekleştirilen Panelde arıcılık tüm yönleriyle 
ele alınmış ve bir ihtisas müzesinin gereği olan yakla-
şım ortaya konularak doyurucu sonuçlara ulaşılmaya 
gayret edilmiştir. İhtisas Müzeleri’nin özelliği bir konu-
yu tüm yönleriyle ve ilgili tüm disiplinler açısından de-
ğerlendirmektir. Burada da arıcılığın ve balcılığın tarihi, 
arkeolojik boyutu, etnografik boyutu, biyolojik boyutu, 
ekonomik boyutu, üretim, besin ve ürün boyutları ele 
alınmıştır. Tüm bu birleşik ve ilişkili değerler ve bilgiler 
de doğrudan uzmanlarının ağzından dökülerek Çine 
Arıcılık Müzesi’ne kıymetli ve tümcül bir altlık oluştur-
muştur. Bu altlık da Müzeoloji biliminin gereksindiği ilk 
adım olan farklı birikimlerin derlenmesini ve farklı viz-
yonların değerlendirilmesini sağlamıştır.

“Adnan Menderes Üniversitesi Arıcılık Müzesi ve Eğitim 
Merkezi Paneli”nde önceden tespit edip davet ettiği-
miz profesyoneller yer almıştır. Panel moderatörlüğü 
Prof. Dr. Nevzat Çevik (Akdeniz Üniversitesi) tarafından 
yapılmıştır. Panelin açılış konuşması, dönemin Adnan 
Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu 
tarafından yapılmıştır. Panel katılımcıları aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir (Soy isim sırasına göre): 

Nezih Başgelen  (Arkeoloji ve Sanat Yayınları), Mimar 
-

man Bulut (Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji ABD), Öğr. 
Gör. Emine İnci  (Eğitim Fak. okul Öncesi ABD ), Kadir 
Kılıç  (Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Bşk.), Öğr. Gör. Mus-
tafa Kösoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi Çine Mes-
lek Yüksekokulu), Prof. Dr. Gamze Saner  (Ege Üniver-
sitesi Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü), Mehmet 
Şengül (Akdeniz Üniversitesi Müzeoloji ABD), Prof. Dr. 
Serap Yaylalı (Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji 
ABD), Emin Yener  (Aydın Müzesi Müdürü), Doç. Dr. 
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Banu Yücel (Ege Üniversitesi  Ziraat Fak. Zootekni Bö-
lümü). 

Bu çalışmaların ve yüzlerce bürokratik işin sonucunda 
Çine Arıcılık Müzesi, Türkiye’de bir ilk olarak açılmış ve 
hizmet vermeye başlamıştır. Eğitim programları ve di-
ğer etkinliklerle etki ve tanınırlık düzeyini her yıl daha 
fazla yükselterek ilerlemektedir.

Türkiye’de çok da alışkın olunmayan ilk şey başarılmış-
tır: Farklı bilgi alanlarının bir konu üzerinde yoğunlaş-
maları. Bunu başaran bilim alanı, doğası gereği Mü-
zecilik ve içeriği gereği de ihtisas müzeciliğidir. Çünkü 
müzecilik yaşamın her yönünün içinde vardır. Küreyi 
kapsar. Yaşamın her yanı müzedir. Eğer herhangi bir 
konu eğitime, öğretmeye, korumaya, geliştirmeye, 
sunmaya, göstermeye ihtiyaç duyuyorsa ve eğer her-
hangi bir yurt iyi vatandaşlar yetiştirmeye, iyi bir gele-
cek oluşturmaya, uygarlık yolunda hızla ilerlemeye ve 
refah içinde yaşamaya adaysa kullanmak zorunda ol-
duğu en önemli araçların başında müzecilik gelmek-
tedir. Dünyada uygarlığın yeni ölçütlerinden biri müze-
ciliktir. Müzecilik ele aldığı konuyla ilgili derin ve yaygın 
bir farkındalık yaratabilir. Bunu yaparken başka hiçbir 
kurumun ve sistemin başaramayacağı bir yol seçer. Bu 
yol da, objenin kendisiyle, yaşamın içinden eğitim ve 
öğretimi gerçekleştirmektir. Müze’nin “en güçlü eğitim 
kurumu” olarak tanımlanması da bundandır. Doğrudan 
objeyle eğitim verdiği için rakipsizdir. Uygarlık yolunda 
daha hızlı ilerleyen ve önümüzde olan ülkeler müze-
ciliğin gücünün çok iyi farkındadır. Bizde ise “müze” 
kelimesi sadece ve hala arkeoloji müzelerini, “müzeci” 
kelimesi de hala ve sadece arkeologları tanımlamak-
tadır. Bu derin bir yanılgıdır. Oysa Arkeoloji, müzenin 
konularından sadece birisidir.

Arıcılık ve balın insan yaşamına yansıyışının binler-
ce yıllık tarihi, insanın doğada o güzelim tadı bir do-
ğal kovandan denediği ve o gün bu gündür yaşamına 
eklediği an başlamıştır. Ve o bilinmez günden bugüne 
insanoğlunun vazgeçemediği bir tat olmuştur yaşamın-
da. Tadın büyüklüğünü ve bu nefis tada bağımlılığını 
insanoğlu her biçimde tanımlamış, sanat eserlerinde 
ve/veya güncel sahnelerde bize göstermiştir. Ama ni-
hayetinde arı, Anatanrıça resmiyle çıkmıştır karşımıza. 
Bu resimle tanrılaşan bal veren arı insana tat, insana 
ilaç, insana keyif, insana merhem olmuştur. Doğanın 
bu en vahşi üyelerinden birini ‘evcilleştiren’ insanoğlu 
birlikte yaşadığı ve yararlandığı diğer tüm hayvanlardan 
farklı bir ilişki geliştirmiştir arıyla. Örneğin hiçbir insan 
arısına, yada arı kümesine isim vermemiştir. Ama ine-
ğin, köpeğin, atın, kedinin, kuşun hep isimleri vardır. 
Çünkü aslında arı, insanoğluyla birlikte yaşamayı asla 
seçmemiştir. Hiçbir arı yoktur ki doğadan bir eve yö-
nelsin belki beslerler diye. Nihayetinde arı insana değil, 
insan arıya muhtaçtır. Nihayet her insan yalnız ölür. Arı 

ise ebedi birlikteliğinden alır gücünü. Tüm topluluğuyla 

birlikteyken de ölür. Ve nihayetinde arının insan sosyal 

düzeninden öğreneceği bir şey yoktur. Ama insanoğlu-

nun hiçbir etkenin bugüne dek bozamadığı sosyal bir 

düzenin üyesi olan arıdan öğreneceği çok şey vardır.

Çine Müzesi’nin misyon ve vizyonu, etkileri ve çıktıla-

rı konusundaki öngörülerimi şöyle sıralamak ve Çine 

Müzesi’nden uzun vadede beklediklerimi de burada 

deklare etmek istiyorum:

1-  “Butik Müze” yaratılması: Butik müzelerin toplu-

mun gelişmesinde oynadığı önemli rolü vurgula-

masanıda iyi bir örnek olması,

2-  Arı, arıcılık ve balı bildiğini düşünen bölge halkına 

arının ve ürünlerinin doğru anlatılması, yetiştiricilik 

meziyetlerinin olabildiğince geliştirilmesi,

3-  Arıcılıkla ilgili uzun ve zengin tarihsel ve arkeolojik 

öykünün bu müzede, çağdaş müzeoloji araçlarını 

kullanarak anlatılması,

4-  Arıcılığa olan ilgiyi artırarak, başta bal olmak üzere 

arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin üreti-

mindeki nitel ve nicel düzeyin yükseltilmesi,

5-  Tüketici bilincinin yükseltilmesinin sağlanması,

6-  Çine ve çevresi ekonomisinin yükselmesine katkı-

lar yaratılması,

7-  Çine’ye evrensel bilinirlikte bir özellik katılması,

8-  Çine’nin ulusal arıcılık bilgi merkezi haline getirilme-

sinde etken olması,

9- Uluslararası arıcılık enstitüleri ve merkezleri bilgi ve 

etkinlik ağında önemli bir ulaşım noktası haline gel-

mesi,

10- Bölgede yaşayan çocuk ve gençler için eğlenceli 

bir sosyal rekreasyon alanı olması, 

11- Okul gezileriyle ömürde bir kez gidilen bir müze-

den öte sıcak, esprili, ilginç ve dinamik bir uğrak 

alanı, oyunla güçlenmiş bir eğlenme-dinlenme ala-

nı olarak özellikle çocuk ve gençlerin kazanılması. 

Bunun için de klasik “ziyaretçi” yaklaşımının değil, 

“müze kullanıcısı” uygulamalarının yapılması,

12- Doğa ve çevre sevgisi-bilinci verilebilmesi konu-

sunda çok güçlü bir imge olan arı ve çiçekleri kul-

lanarak çocuk ve gençlerin doğayı koruma bilinç-

lerinin yükseltilmesi, 

13- Üniversite’yle halk arasında ilişkileri kurarak, üni-

versitenin-bilginin halkın ayağına-içine gitmesinde 

güçlü bir araç olması, 

14- Öncelikle Aydın Menderes Üniversitesi başta ol-

mak üzere bilim çevreleri için araştırma olanakları 

güçlü ve deneysel uygulama olanakları sunan bir 

arıcılık ArGe merkezi olarak innovatif bir vizyon oluş-

turması, 
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15-Arıcılık konusunda çalışan Türk ve Yabancı bilimci-
lerin buluşup birlikte projeler yürütebileceği bir Arı-
cılık Araştırma Merkezi haline gelmesi, 

16-Aydın Menderes Üniversitesi’nin prestijinin halk ve 
bilim nezdinde yükseltilmesi, 

17-Müze’nin ve etkilerinin neler olduğunu bu örnekle 
gösterip, başka alan ve konularda da butik müze-
lerin kurulmasında ve geliştirilmesinde teşvik edici 
örnek olması,

Müzenin ana konusu arı ve arı ürünleridir. Dolayısıyla 
müzede arının biyolojik bir unsur olarak ele alınıp öğre-
tilmesi için teknolojiden de yaralanırken, arı ürünlerinin 
hem üretim süreçlerinin ve hem de kullanım alanlarının 
hem objeler hem de teknoloji yardımıyla her kesime 
hitap edecek yalınlıkta anlatılması yolu izlenmektedir. 
Müze’de hem objelerin kendileri ve hem de diğer ma-
teryallerden yararlanılarak üretilmiş koleksiyonlar ola-
cak ve gelişecektir. Kalıcı bazı bölümler dışında çoğun-
lukla değiştirilebilir geçici sergiler, alışılmış klasik müze 
durağanlığını engelleyen biçimde daha da önemli rol 
oynayacaktır. Özellikle dünyadaki arıcılık bilgilerinin 
müzede sunulabilecek ve teknolojiden gereğince ya-
rarlanılacaktır. Olması zorunlu bir seksiyon da arıcılık 
tarihidir. Bu, kalıcı bir seksiyon olarak çok çarpıcı dü-
zenlenmelidir ki, arıcılığın doğuşu ve gelişimi öğrenile-
bilsin. Yaşayan, koklanan, dokunulabilen, yenilebilen, 
duyulabilen sergi teknik ve düzenleriyle insanın her du-
yusuna hitap etme zorunluluğu vardır. Arıcılık müzesi 
de bu tekniklere fazlasıyla olanak veren bir müze tipidir. 
Arının kanat sesinden kulaklara, çiçek kanatlarının ren-
garenk kuşağına konmuş balarısının harika renklerin-
den gözlere, arının mucizeleri olan ürünlerin koku ve 
tatlarından damaklara ve burunlara ve de yapış yapış 
da olsa size değdimi yapışıp kalan balla tene doku-
nan özel bir müzedir başta hayal edilen ve sonuçta da 
ulaşılmak istenen. Burada sadece vitrinlere bakılmaya-
cak, bal yenilecek, ballı şurup/şarap içilecek, burada 
yaşayarak öğrenilecek. Burada çocuklar arı olacak ve 
burada biz insanların sosyal düzeninin bir türlü öğrete-
mediği kardeşçe eşitlik ve ortak üretim düzeninde bir 
arı kolonisi gibi yaşamak öğretilecek, arı kılığında ren-
garenk kanatlarıyla oynayan çocuklara. Birlikte üretip 
birlikte tüketmenin tadı öğretilecek bal kıvamında.

Çine Arıcılık Müzesi’nin sadece bir ilk adım olduğunu 
bu adımı takip edecek olanlarla yürüyüşün sağlanaca-
ğını, sonraki adımların da müze faaliyetlerinden kay-
naklanacağını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla müzede 
mutlaka müzeolog, biyolog, arıcılık uzmanı, eğitimci 
ve hizmet elemanları gibi çalışanların bulunması zo-
runludur. Yoksa Türkiye’deki diğer pek çok müze gibi 
sadece kapısındaki “müze” tabelasından tanınabilir 
ve ne yazık ki yukarıda sıraladığım amaçlara da ula-
şılamaz. Yaklaşık 170 yıllık Türk Müzecilik tarihindeki 

erken aktörlere borcumuz vardır. Osman Hamdi’lerle 
övünmekten öte bu çağın müzeciliğini yakalayabilmek 
zorundayız. Anadolu gibi doğa ve kültürün zengince 
sarmaladığı akıl almaz bir coğrafyaya yakışmak ve artık 
göçmen duygulardan arınıp ev sahibi olmak zorunda-
yız. Dolayısıyla boylu boslu zengin müzelerin müzecilik 
olmadığı için genellikle başaramadığını bu minik müze-
de yaşama geçirilecek olan büyük müzecilikle sağlaya-
bileceğiz. Ve öğreneceğiz ki önemli olan müzenin boyu 
değil etkinliklerin gücüdür.

-
ması gerektiği gibi sevimli arı kovanıdır. Gönüllü ilgisi 
ve başarılı çalışmaları için kendisini yürekten kutlarım. 
Projenin iyi yanlarından biri de ilerde büyüdükçe çev-
resine yeni kovanlar, hücreler eklenebilecek yapıda ol-
masıdır. Bu, genel müze mimarlığında ilk öngörülen bir 
karakter olarak bilinse de en uygulanabilir halini arıcılık 
müzesinin kovanlarında bulmuştur. Müzenin bahçesi 
de en az içi kadar önemlidir. Birçok geleneksel karako-
van örneklerinin imitasyonlarının bahçede yer alması iyi 
bir fikirdir. Müze bahçesi sergileri ve etkinlikleri yaşanan 
müze kavramını güçlendirecektir. Şurası unutulmamalı-
dır ki çocuklar ve gençler için dışarı içeriden her zaman 
daha caziptir: Bu duygu kullanılmalıdır. Arıcılık müze-
sinin varlığının bu alanda Çine için bir cazibe noktası 
oluşturacağı bellidir. Ümit ediyorum ki, yakın gelecekte 
Çine Meslek Yüksek Okulu’nun diğer programları da 
aynı yolu izlesin ve örneğin bir “Hayvancılık ve Ürünleri 
Müzesi” açılsın. Yada “Zeytinyağı”  için de harika bir 
müze oluşturabilir. Yada hemen yanı başında bir api-
terapi merkezi neden olmasın. Bu ve bunun gibi butik 
müzeler Çine’deki bu müzeler alanında, farklı konsept-
te müzelerin dinamik gücüyle birlikte yakın etkiler ya-
ratılabilir. Bu durumda çok daha geniş etkili bir sinerji 
ortaya çıkacak ve sosyal yada bilimsel ortak alanların 
birlikte kullanımıyla ve personel yada finansın paydaş 
kullanımıyla faaliyetlerin verimi ve etkinliği de artacaktır. 
Bu durumda Çine Meslek Yüksek Okulu Türkiye’deki 
benzerleri arasında özgün ve yararlı aktif yapısıyla öne 
çıkacaktır. Nihayetinde de Adnan Menderes Üniversi-
tesi Çine’deki arı kolonilerinin vızıldadığı peteklerdeki 
gibi müzeciklerle bir kırsal üretim bir yerel tatlar vizyo-
nuyla yeni ve farklı bir yola girecek ve ilçelerde açılan 
sonsuz sayıdaki meslek yüksek okullarının nasıl olması 
gerektiğini de örneklemiş olacaktır: Eğer bu ivme güç-
lendirilirse.  

Çine Arıcılık Müzesi Türkiye’de bu konuda bir ilktir. 
Bu ilklik, ne denli geç kaldığımızı gösterdiğinde üzer-
ken, aynı zamanda yarından erken gerçekleştiği için 
de sevindirmektedir. Koloni varlığıyla ilk üçte yer alan, 
bal üretimiyle de ilk yediden aşağı düşmeyen bir “bal 
ülke”de dünyanın en iyi arıcılık müzesinin Çine’de ol-
maması için hiçbir sebep yoktur.




