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ÖNSÖZ 

Arıcılık, ülkemizde çok yaygın bir şekilde yapılan tarımsal bir 

faaliyettir. Arıcılığı, bazı arıcılar, geçim kaynağı olarak, bazı arıcılar 

için ise hobi amaçlı olarak yapmaktadır. Bal arıları, insanoğluna bal 

polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi ürünleri vermenin dışında, 

yaptıkları polinasyon ile bitkisel üretimde miktar ve kaliteyi de 

yükseltmektedir. Arıcılığa heves eden herkesin bu konuyla ilgili her 

türlü kaynaklarından faydalanarak bilgilerini artırmaya 

çalışmaktadırlar. Bu konularla ilgili yazılmış makale, kitap ve TV 

programları arıcılığa yani başlayanlar için önemli bilgi kaynakları 

durumundadırlar. Bu kaynaklar arıcıların bilgi, görgü ve 

kabiliyetlerinin artmasında büyük katkılar sağlamaktadır. Arıcıların 

dikkat etmesi gereken en önemli husus kendi arıcılık yaptığı bölgeye 

yakın iklim ve yükseltiye sahip bölgeler için hazırlanmış yayınlara 

itibar etmesidir. Çünkü her iklim ve bitki örtüsü için uygulana arıcılık 

teknikleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle, her bölge için ayrı ayrı 

net ve özet bilgiler içeren kitap, kitapçık veya broşürlerin hazırlanması 

oldukça önemlidir. Hazırlanan bu kitapta, arıcılıkla ilgili farklı konular 

farklı yönleri ile ele alınmış ve arıcıların istifadesine sunulmuştur.  

Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL 
                                                                          & 

Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN 
   2020 
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1. ANA ARININ KOLONİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Ana arı, koloninin yumurtlama yeteneğine sahip tek bireyi, kolonideki 

tüm bireylerinin anası ve koloninin sahip olduğu tüm kalıtsal 

özelliklerinin genetik kaynağıdır. Kalıtsal yapının kaynağı olması 

nedeniyle, koloninin gücü, çalışkanlığı, hastalıklara karşı duyarlı veya 

dayanıklı oluşu, iyi huylu veya hırçın olması, kışlama yeteneği, bal 

verimi, oğul verme eğilimi ve propolis toplama eğilimi gibi özellikleri 

ana arıya ve onunla çiftleşen erkek arılara bağlıdır. Ana arının 

değiştirilmesi halinde koloninin sahip olduğu bütün özellikleri birkaç 

hafta içerisinde tümüyle değişmektedir. 

Bir koloninin gücü ya da işçi arı sayısı arttıkça verimliliği de 

artmaktadır. Bu nedenle her zaman güçlü kolonilerle çalışılmalıdır. 

Koloni gücünün kaynağı ise doğrudan ana arının kendisi ve onun 

damızlık değeridir. Bu nedenle koloninin en önemli bireyi ana arı 

olmaktadır (Şekil 1).  

 

Şekil 1.Genç, çalışkan ve kaliteli bir ana arı. 
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Ana arı birkaç yıl yaşayarak salgıladığı feromonlarla koloni birliğini ve 

düzenini sağlar, kolonideki bütün bireylerin anasıdır. İşçi arılar genetik 

yapılarının yarısını, erkek arılar ise tamamını ana arıdan alırlar. Bu 

nedenle ana arı kalıtsal yapının döllere aktarılmasında hem ana ve 

aslında dolaylı olarak hem de baba rolü oynamaktadır. Yani koloninin 

en önemli bireyi tüm kalıtsal özelliklerden sorumlu olan ana arıdır.  

Koloni açısından yaşamsal bir değeri olan ana arının doğal süreç 

içerisinde rastgele elde edilmesi, uzun süre damızlıkta kullanılması, 

yani koloni yönetiminin doğrudan arılara bırakılması arıcılıkta istenen 

verim seviyesine ulaşmada ve doğal kaynaklardan potansiyellerinin 

gerektirdiği ölçüde yararlanmada en büyük engeli teşkil etmektedir.  

Verimliliğin ve yüksek gelir elde etmenin esas alındığı modern 

arıcılıkta başarı, büyük oranda kontrollü olarak yetiştirilmiş genç ana 

arı kullanımı ile sınırlıdır. Kontrollü koşullarda yetiştirilmiş genç ve 

çalışkan ana arılar günde 1.500-2.000 yumurta yumurtlayarak güçlü 

koloniler oluştururlar. Fakat niteliğini belirleyen tüm parametreler 

bakımından en iyi durumda olan ana arılar bile, bu üstün özelliklerini 

ancak 1-2 yıl sürdürebilmekte; daha ileri yaşlarda hızla verimden 

düşmektedir. Bu nedenle koloninin ana arısının mümkünse her yıl, 

değilse iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Arıcılıkta yüksek 

verim düzeyini yakalamanın temel koşulu nitelikli ve genç ana arı 

kullanmaktır. 

Arıcılıkta ileri ülkelerde ve özellikle ABD'nde 1850'li yıllardan itibaren 

başlanmış olan kontrollü ana arı yetiştiriciliğinin ülkemizdeki geçmişi 

son 30-40 yıldan öteye gitmemektedir. Oysa son verilere göre bugün 
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Türkiye'de 7 milyon arı kolonisi bulunmaktadır. Ana arıların iki yılda 

bir değiştirilmesi esas alınsa bile, ülkemizde yılda 3.5 milyon adet 

kaliteli ana arı yetiştirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de ana arı 

yetiştiriciliği yapan kamu kurumları ile diğer kurum ve kişilerin yıllık 

ana arı üretim miktarı en iyimser tahminlerle ihtiyacın ancak % 20’si 

kadardır. Diğer taraftan üretimi yapılan ana arıların nitelikleri öteden 

beri tartışılan bir konudur. Sonuç itibariyle ana arı yetiştiriciliği 

arıcılığımızın temel sorunlarının başında yer almaktadır. 

2. ANA ARI YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ 

Bal arıları, kovan içi ve kovan dışında gelişen ve kendilerini zorlayan 

koşulların etkisiyle doğal olarak ana arı yüksükleri yapıp yeni ana 

arıları yetiştirirler. Ana arı yetiştirmek üzere arıların çeşitli nedenlerle 

yaptıkları bu yüksükler kullanıldığı gibi, arıları doğal yüksük yapmaya 

zorlayarak elde edilen yüksüklerden de yararlanılmaktadır. Teknik 

arıcılıkta arzu edilmemesine rağmen, halen ülkemizdeki kolonilerin ana 

arı ihtiyacı hemen hemen tamamen bu yolla karşılanmaktadır. Oysa ana 

arı yetiştiriciliği kontrollü olarak yapılmalıdır. Bu nedenle burada esas 

olarak kontrollü ana arı yetiştirme teknikleri üzerinde durulacaktır. 

2.1. Doğal Yüksüklerden Ana Arı Yetiştirilmesi 

Oğul verme hazırlığı yapan kolonilerde arı ve yavru miktarı en yüksek 

düzeydedir. Bu tip kolonilere bol miktarda nektar ve polen 

taşınmaktadır. İşçi arılarca oğul vermek üzere, çok sayıda ana arı 

yüksüğü yapılarak ana arının bu yüksüklere yumurta bırakması sağlanır 

veya bazı yumurtalı gözler genişletilip ana arı yüksüğüne dönüştürülür 

(Şekil 2). 
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Oğul döneminde koşullar genellikle çok fazla miktarda arı sütü 

üretimine uygun olduğu için, ana arı olarak yetiştirilecek larvalar 

çıkıştan itibaren yeterli bir beslemeye alınırlar. Böylece yetiştirilen ana 

arıların üstün özelliklere sahip olmaları sağlanır. Ancak arıcıların 

koloni sayısını artırmak ve ana arı yetiştirmek için başvurdukları bu 

yöntem arılıkta giderek oğul verme eğilimi yüksek kolonilerin sayıca 

çoğalmasına, istenmeyen bir genotipin devamına ve yerleşmesine yol 

açar.    

Ana arı yetiştirmek üzere oğul yüksüklerinden yararlanmak isteyen 

arıcılar kapanan yüksükleri dikkatlice petekten ayırıp anasız kolonilere, 

bölme oğullara veya ana arısını yenilemek istedikleri kolonilere 

aktarırlar. Petekten ayrılan yüksükler pozisyonu değiştirilmeden ve 

fazla açıkta tutulmadan hemen kullanılmalıdır. Yüksükler, kuluçka 

sahasındaki yavrulu bir petek üzerine kafesle verilebileceği gibi, 

doğrudan peteğe tutturularak da verilebilir. Her anasız koloniye bir 

yüksük verilmeli ve ana arı, kuluçkadan çıkıp döllenerek yumurtlamaya 

başlayıncaya kadar izlenmelidir. 

 

Şekil 2. Doğal oğul yüksükleri. 
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2.1.2. Arıların Ana Yenilemek İçin Yaptıkları Yüksüklerden 

Faydalanma 

Ülkemizde arıcıların yaşlanan, sakatlanan ve verimden düşen ana arıları 

değiştirme olanakları çok sınırlı olduğu için bu tip ana arılar genellikle 

arılar tarafından yenilenir. Böyle bir kolonide işçi arılar az sayıda 

yüksük yaparak yeni bir ana arıya sahip olmak isterler. Arıcı, mevcut 

verimsiz ana arıyı öldürüp olgunlaşan yüksüklerin birisini kolonide 

bırakarak diğerlerini ana arı üretimi için kullanır. Hatta eğer koloni 

güçlü ise mevcut ana arıya dokunmadan sürekli olarak olgunlaşan ana 

arı yüksüklerini almak suretiyle arıların yeni ana arı yüksüğü yapmaları 

teşvik edilir. Her anasız koloniye yine bir yüksük verilmeli ve ana arı, 

kuluçkadan çıkıp döllenerek yumurtlamaya başlayıncaya kadar 

izlenmelidir (Şekil 3).  

Ana yenilemek amacıyla yapılan doğal yüksükler de genellikle 

yumurtadan başlatıldıkları halde, koloninin fizyolojik durumu bunların 

yeterli bir şekilde beslenmelerine uygun olmayabilir. Çünkü koloniler 

çoğu zaman nektar ve polen gelişinin yetersiz olduğu ilkbahar 

başlarında veya sonbahar aylarında ana yenileme eğilimindedirler. Bu 

dönemlerde iklim koşulları elverişli olmadığı için çıkan ana arıların 

çiftleşme uçuşuna çıkamama ve cinsi olgunluğa gelmiş yeterli sayıda 

erkek arı bulunmaması olasılığı mevcuttur. Diğer taraftan oğul vermek 

amacıyla yapılan ana arı yüksüklerinin kullanılmasında sözü edilen 

kalıtsal sakıncalar burada da geçerlidir. Bu nedenle yüksük alınan veya 

yüksük üretimine zorlanan kolonilerin seçimine özen gösterilmelidir.   
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Şekil 3. Ana yenilemek için yapılan yüksük. 

2.1.3. Anasız Kolonilerde Yapılan Yüksüklerden Yararlanma 

Bazen bir koloni, ölüm veya kaybolma gibi nedenlerle anasız kalabilir. 

Ayrıca verimsiz, yaşlı ya da sakat bir ana arı arıcı tarafından alınarak 

koloni anasız bırakılır ya da anasız yapay oğullar oluşturulur. Arılar, 

böyle durumlarda anasız olduklarını hisseder etmez, mevcut 

larvalardan yararlanarak ana arı yüksükleri yapmak suretiyle ana 

yetiştirmeye başlarlar. Ancak bu arada geçen süre içerisinde mevcut 

yavruların yaşı ilerler ve ana arı yüksüğü yapımında bu yaşlı larvaların 

kullanılması söz konusu olur. Bu nedenle anasız kalmış kolonilerdeki 

yüksükler bozularak koloniye verilecek yumurtalı veya genç larvalı bir 

petek üzerindeki gözlerde ana arı yüksüğü yapılması sağlanmalıdır. 

Ana arı yetiştirmek üzere doğal yüksüklerin kullanılması yetiştirici 

kolonilerin uzun süre anasız kalmalarına yol açar. Geriden yeni 

generasyonlar gelmediği için bu süre içerisinde mevcut işçi arıların bir 

kısmı ömrünü tamamlar, diğerleri ise yaşlanır. Böylece koloni gücü 
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iyice zayıflayarak bu tip koloniler için mevcut sezon yitirilmiş olur. Bu 

nedenlerle ana arı yetiştiriciliği mutlaka kontrollü olarak yapılmalıdır.  

2.2. Kontrollü Şartlarda Ana Arı Yetiştirilmesi 

Koloni sayısının artırılması için yapılan bölmelerde, anasız, ana 

yenileyen ve oğul verme hazırlığı yapan kolonilerde arıların doğal 

koşullarda yaptıkları yüksüklerin kullanılması niteliksiz ana arı 

yetiştirilmesine, oğul verme eğiliminin artmasına, genotipin 

bozulmasına ve verimin düşmesine yol açmaktadır. Bu tip niteliksiz ana 

arıların kullanıldığı kolonilerde arılar ilk fırsatta oğul vererek veya 

yeniden ana arı yüksükleri yaparak ana arıdan kurtulmak 

isteyeceklerdir. Böylece kolonilerin nektar ve polen kaynaklarından 

gereği gibi yararlanma olanağı kalmayacaktır. 

Rastgele hazırlanmış doğal yüksüklerin kullanılması, verimi artırma 

yönünde yapılacak bir seleksiyonda ilerleme şansını ortadan 

kaldırmaktadır. Oysa performansı düşük olan ve istenmeyen özellikler 

gösteren koloniler sürekli ayıklanmalıdır. Bu ayıklamada esas olan 

nitelikli ana arıların kullanılması, diğerlerinin damızlıktan 

çıkarılmasıdır. Arıcılığın kesintisiz ve tatmin edici bir gelir kaynağı 

olmasını sağlamak için kontrollü koşullarda yetiştirilmiş, genç ve 

damızlık değeri yüksek ana arılarla çalışılmalıdır.  

2.3. Kontrollü Ana Arı Yetiştiriciliğinin Esasları 

2.3.1. Damızlık Seçimi 

Nitelikli ana arı yetiştirmenin ilk koşulu uygun damızlık materyalin 

(yumurta veya genç larva) seçimidir. Bu nedenle, ana arı yetiştirmek 
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üzere kullanılacak damızlık materyalin alınacağı koloni ya da koloniler 

üretimde en az bir yılını doldurmuş ve üzerinde durulacak özellikler 

bakımından aynı koşullarda tutulan diğer kolonilere üstünlüğünü 

kanıtlamış olmalıdır. 

Damızlık seçiminde bal verimi, yumurtlama hızı veya kuluçka alanı, 

petek işleme, uçuş etkinliği ve yaşama gücü,... gibi bazı fizyolojik 

özellikler ve dil uzunluğu, vücut büyüklüğü, renk, kıl örtüsü,... gibi 

morfolojik özelliklerle hırçınlık, yağmacılık eğilimi, oğul eğilimi ve 

propolis toplama eğilimi,... gibi bir takım davranış özellikleri dikkate 

alınır. Ancak kolonilerin belirtilen bu özelliklerinin sağlıklı olarak 

izlenebilmesi için kayıt tutmak gereklidir. Elde karşılaştırma yapılacak 

kayıtlar yoksa o zaman gözlenebilir özellikleri üstün olan kolonilerin 

damızlık olarak kullanılmalıdır. 

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde belirlenen damızlık koloniler ana arı 

yetiştirmede kullanılacak yumurta veya genç larva sağlamak üzere 

düzenlenerek uygun yaşta larva elde edilebilir. Ana arı 

yetiştiriciliğinde, yapay tohumlama uygulanması planlanmış ise, 

sperma temini için erkek arı alınacak koloniler dikkatlice seçilmeli ve 

böylece baba genotipinin de istenen özelliklere sahip olması 

sağlanmalıdır. Ana arılar doğal koşullarda çiftleştirileceklerse 

çiftleştirmede görev alacak erkek arıların denetlenmesi hemen hemen 

olanaksızdır.    

2.3.2. Yüksük Üretimi 

Ana arı yetiştiriciliğinde, damızlık larvaların ana arıya özgü anatomik, 

fizyolojik ve morfolojik özellikleri kazanmalarını sağlayacak gıda ile 
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(arı sütü) yeterli bir beslemeye tabi tutulmuş olmaları son derece 

önemlidir. Aşılanan larvalara yapılan besleme nitelik ve nicelik olarak 

ayrıcalık göstermektedir. Beslemede ortaya çıkabilecek en küçük bir 

kesinti ya da sapma ana arıların tam gelişememesine ve verimsiz 

olmalarına yol açacaktır. Ana arı adayı larvalara istenen özellikte ve 

yoğunlukta bir besleme yapılabilmesi için mevsim koşullarının 

kolonilere bol miktarda nektar ve polen gelişine uygun olması ve ayrıca 

yüksüklerin üretileceği kolonilerde bakıcı arı populasyonunun güçlü 

olması gereklidir. 

Nitelikli ana arı üretimi için gerekli çevre koşullarının en uygun olduğu 

dönem arıların oğul verme eğilimlerinin yüksek olduğu dönemdir. Bu 

dönemde hem kovan içinde ve hem de kovan dışında gerekli koşullar 

mevcuttur. Oğul verme dönemindeki kolonilerin bakıcı arı sayısı 

yeterlidir ve kovana bol miktarda nektar ve polen taşınmaktadır. Bu 

koşullarda yetiştirilen ana arılar için yetersiz beslenme olasılığı 

bulunmadığından üstün özelliklere sahip ana arılar yetiştirmek 

mümkün olmaktadır.  

Yani yüksük üretiminde kullanılacak kolonilere oğul döneminde güçlü 

kolonilerin sahip olduğu koşullar sağlanmalıdır. Bu amaçla, 

populasyonu yetersiz kolonilere arı ve yavru takviyesi yaparak 

güçlendirmek ve aynı zamanda yemleme yapmak gerekmektedir. 

Plânlanan üretimin boyutu ne olursa olsun, damızlık değeri yüksek ana 

arılar elde edebilmek için aynı ilkelere uyulmalıdır.   

 

 



 

14 ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

2.3.3. Çiftleştirme 

Nitelikli ana arı yetiştiriciliğinde izole çiftleştirme bölgeleri 

kullanılmalı, yetiştirilen dölsüz ana arıların çiftleşmesi denetim altına 

alınmalıdır. Bu amaçla, yabancı arı girişine yasaklanmış rüzgâr 

almayan vadilerde devlet işbirliği ile en az 10 km yarıçaplı özel 

çiftleştirme istasyonları oluşturulmalıdır. Çiftleştirme bölgelerinde 

iklim ve topoğrafik yapı arı uçuşunu engellememelidir. Çiftleştirme 

kolonileri ana arılar yumurtlamaya başlayıp gerekli kontrolleri 

yapılıncaya kadar bu bölgelerde tutulmalıdır. 

2.4. Kontrollü Ana Arı Yetiştirme Yöntemleri 

2.4.1. Miller Yöntemi 

Bu yöntem Dr. C. C. Miller tarafından 1912'de geliştirilmiştir. Miller 

yöntemi ticari ana arı yetiştiriciliği için uygun olmamakla birlikte; az 

sayıda ana arı üretimi amacıyla herkesin uygulayabileceği kolay bir 

yöntemdir. 

Uygulamada ilk adım 5-7 cm genişliğinde, 12-15 cm uzunluğunda ve 

uçtan 3-5 cm'lik kısmından itibaren uca doğru üçgen şeklinde 

daraltılarak kesilmiş 3-4 parça temel peteğin standart boyutta bir 

çerçevenin üst çıtasına tel kullanılmadan tutturulmasıdır. Daha sonra en 

iyi ana arının bulunduğu damızlık koloni seçilerek bu kolonide ikisi 

hariç bütün yavrulu çerçeveler alınıp yerlerine ballı-kapalı yavrulu 

petekler verilir. Hazırlanan petek takılı özel çerçeve kolonide bırakılan 

iki yavrulu çerçeve arasına yerleştirilir. Dışarıdan nektar ve polen gelişi 

yeterli olsa bile koloni beslenmelidir. Yaklaşık bir hafta içerisinde arılar 
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özel çerçeveye takılan petek levhalarını işleyip kabartacaklar ve gözler 

yumurta ve larvalarla doldurulmuş olacaktır. 

Özel çerçeve, damızlık koloniden yavaşça alınıp, üzerindeki arılar 

petek parçalarına zarar vermeden fırça ile temizlenerek, düzgün bir 

masa üzerine yatırılır. Peteklerin uç kısımları keskin bir bıçak 

yardımıyla en genç larvalı gözlerin hizasından kesilmek suretiyle 

düzeltilip, fazlalıklar alınır. Çerçeve artık anasız yüksük yapıcı 

koloniye verilmek üzere hazır demektir.  

Yüksük yapıcı koloni güçlü kolonilerden seçilmeli, koloninin ana arısı 

ve genç yavrulu petekler alınıp, yüksük üretiminde kullanılacak özel 

çerçeve kuluçkalıkta yavrulu sahanın ortasına ve yavrulu petekler 

arasına yerleştirilmelidir. Yüksük yapıcı kolonideki arılar 2-3 saat 

içerisinde anasız olduklarını anlayarak özel çerçevedeki üçgen petek 

parçaları üzerinde bulunan uygun yaşta larvalı gözleri ana arı yüksüğü 

şekline dönüştürürler. Yaklaşık 10 gün sonra bir çok ana arı yüksüğü 

hasat edilmek üzere hazır duruma gelir (Şekil 4).  

Yüksükler, ana arısı bir gün öncesinden alınmış anası yenilenecek 

kolonilere, ana kaybetmiş kolonilere, bölme oğullara ya da çiftleştirme 

kolonilerine verilir. Dölsüz ana arılar, 1-2 gün içerisinde kuluçkadan 

çıkar ve 8-10 gün içerisinde de çiftleşirler. Çiftleşen ana arılar 2-3 gün 

sonra yumurta bırakmaya başlarlar.       
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Şekil 4. Miller yöntemiyle yüksük üretimi 

2.4.2. Alley Yöntemi 

Henry Alley tarafından geliştirilen bu yöntem bir dereceye kadar Miller 

yöntemini andırmaktadır. Önce damızlık materyalin alınacağı koloni 

seçilir. Bu koloninin kuluçkalığında yavrulu petekler arasına 

kabartılmış, temiz petekli boş bir çerçeve yerleştirilir. Petek, 4 gün 

sonra 1 günlük ve henüz çıkmakta olan genç larvalara sahiptir.  

Kovandan alınan çerçevenin peteği, uygun sıcaklıktaki bir odada keskin 

ve ılık bir bıçakla, kesilerek çıkarılıp düzgün bir masa üzerine yatırılır. 

Bıçak sürekli olarak sıcak suda bulundurulmalı yani kullanılırken sıcak 

olmalıdır. Petek üzerinde bulunan sıralar halindeki larvalı gözlerin 

ardışık olarak bir sırası bırakılıp öbür sırası temel petek seviyesinden 

kazınarak temizlenir. Larvalı göz sıraları, gözlerin kenarları temel 

peteğe 5-6 mm kalacak şekilde, kesilerek alınır. Sıra üzerindeki 

gözlerde bulunan larvalardan baştan itibaren 1. larva bırakılıp, 2. ve 3. 
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gözlerdeki larvalar imha edilir. Bu işlem sıra sonuna kadar sürdürülür. 

Aynı işlem orijinal petekten kesilen diğer larvalı göz sıraları için de 

tekrarlanır. Eğer larvalı gözler arasında daha fazla açıklık bırakılmak 

isteniyorsa daha fazla larva imha edilmelidir. Larvaların imhası için 

göze bir kibrit çöpü sokup döndürmek yeterlidir. 

İkinci adım olarak, standart ölçüde ayrı bir çerçevenin peteğinin alttan 

2/3'lük kısmı kesilerek çıkarılır. Larvalı petek şeritleri erimiş 

balmumuyla her iki uçtan ve parmakla hafifçe bastırmak suretiyle bu 

2/3'lük petek boşluğuna tutturulur. Bastırma işine balmumu 

sertleşinceye kadar devam edilir. Larvalı şerit monte edilen çerçeve 

yüksük yapıcı kolonideki kapalı yavrulu iki petek arasına verilir. 

Yüksük yapıcı koloni arılıktaki en güçlü koloni olmalı ve koloniye 

sürekli yemleme yapılmalıdır. Larvalı petek şeritlerinin monte edildiği 

özel petek, yüksük yapıcı koloninin anası alındıktan en az 10 saat sonra 

bu koloniye verilmeli ve kolonide açık yavru bulunmamalıdır. Kapanan 

yüksükler, her birisine üzerinde yüksük bulunan birkaç çerçevenin 

verileceği bitirme kolonilerine aktarılabilir. Ana arıların çıkışına 1-2 

gün kalınca zarar vermeden petekten kesilip alınan yüksükler 

çiftleştirme kolonilerine dağıtılırlar.   

2.4.3. Smith Yöntemi 

Smith yöntemi Alley'in kullandığı yöntemin değişik bir şekli olup, bu 

yöntemle de geniş çaplı üretim yapmak mümkündür. Bu yöntemde eski 

peteklerin yerine arıların daha severek çalıştıkları ve yüksük yaptıkları, 

kolay işlenen yeni petekler kullanılır. Her bir yetiştirici koloni 3 ve 6 

çerçevelik iki bölüm içerecek şekilde özel olarak düzenlenir. Bu iki 
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bölümü kovan dip tahtasına 2.5 cm kadar girmiş olan bir bölme tahtası 

ayırmakta ve bölme tahtasının geri kalan kısmını bir ana arı ızgarası 

oluşturmaktadır. Bölme tahtası kovanın üst seviyesinden yaklaşık 2 cm 

daha yüksek olmalı ve her bölmenin üzerine ayrı bir örtü tahtası 

konulmalıdır. Küçük bölmede uçuş deliği bulunmaz, fakat bu bölmenin 

dış yüzüne yemlik monte edilebilecek şekilde bir delik açılmıştır. Uçuş 

deliği büyük bölmede ve kovan gövdesinin ortasında bulunmaktadır. 

Ana arı, standart boyutta üç çerçeve ile küçük bölmede bulunur. Bu 

çerçevelerden kenarlardaki iki tanesinde üst çıtanın orta kısmına 14 x 

24 cm'lik bir petek tutturulmuştur. Çerçevelerin kalan kısımları ahşap 

tahta ile kaplıdır. Ortada kalan 3. çerçeveye de aynı büyüklükte, fakat 

yeni bir petek tutturulmuş olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan küçük 

bölmede sınırlandırılmış petek sahası ana arının yeni peteğe 

yumurtlamasını sağlar. Yeni petek, temel petek takılı bir çerçevenin 

güçlü bir kolonide ana arı ızgarası üzerine konan bir ballığa 

yerleştirilmesi suretiyle veya yetiştirici koloninin geniş bölmesine 

verilerek elde edilir. Petek, arılar gözleri kısmen kabartınca çıkarılıp 

yetiştirici kolonide küçük bölmenin orta kısmına konulmalıdır. 

Yetiştirici koloniyi hazırlamak için ana arı ve yavrulu bir çerçeve küçük 

bölmedeki 14x24 cm'lik petek parçaları tutturulmuş çerçeveler arasına 

yerleştirilir. Geriye kalan arılar ve yavrular geniş bölmeye 

yerleştirilmelidir. Koloniye yemleme uygulanır.  

Ana arı kenarlardaki petekleri yavru ile doldurduktan sonra ortadaki 

yavrulu çerçeve çıkarılır ve yerine taze kabartılmış yeni bir petek konur. 

Yeni verilen bu petek, 24 saat geçtikten sonra yumurta ile doldurulmuş 
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olacaktır. Bu petek ya yetiştirici koloninin geniş bölmesine veya 

inkübasyon için yüksük tamamlayıcı bir koloniye yerleştirilerek 

larvaların ilk beslenmelerinin yapılması sağlanır. Bu uygulama her gün 

tekrarlanarak, küçük bölmedeki en genç yumurtalarla dolu petek ana arı 

ızgaralı bölme tahtasının geniş tarafına alınırken, bu bölmedeki daha 

yaşlı yumurtaları içeren petekler kenara itilir. Küçük bölmeden 

büyüğüne yumurta dolu 4. petek transfer edildiği zaman ilk transfer 

edilen petek yüksük yapıcı kolonilere verilmeye hazır durumda genç 

larvaları içermektedir.  

Yetiştirici koloniden yüksük yapıcı kolonilere verilmek üzere genç 

larvalı petek çıkarılırsa bu koloninin yaşamı tehlikeye girer. Onun için 

yetiştirici koloniden haftada bir defa genç larvalı petek alınmalıdır. 

Ayrıca gerektiğinde yüksük yapıcı koloniden alınan bir çerçeve arı 

yetiştirici koloniye silkelenmelidir. 

Yetiştirici koloniden alınan genç larvalı petek kesilerek çerçeveden 

çıkarılır. Alley yönteminde olduğu gibi larvalı şeritler elde edilir. Sonra, 

küçük resim fırçasıyla, bir çerçevenin alt çıtasının bir yüzüne eritilmiş 

balmumu sürülür. Larvalı bir şerit bu bal mumu üzerine yapıştırılır. 

Larvalı şeridin bağlandığı çıta, sadece sürülen yapıştırıcı mumun 

sertleşmesini sağlayacak şekilde, hazır bulunan suya daldırılıp hemen 

çıkarılır. Yapılacak yüksüklerin birbirine bitişik olmalarını önlemek 

için larvalı şerit üzerindeki her üç larvadan birisi bırakılıp diğer ikisi 

bozulur. Bu şekilde hazırlanan ve larvalı petek şeridinin tutturulduğu 

çıta bir çerçeve içerisine yerleştirilir. Her bir çerçeveye 2-3 larvalı şerit 
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taşıyıcı çıta takılır ve bir oğul kutusuna bu çerçevelerden 2 tane 

verilebilir. 

Şeridin çıtaya yapıştırılması sırasında larvalar erimiş balmumunun 

sıcaklığından zarar görmemelidir. Düzgün tutturulmayan ve zarar gören 

larvaların bulunduğu gözler arılar tarafından kabul görmeyecektir. 

Olgunlaşan yüksükler, hasat edilerek çiftleştirme kolonilerine verilir ya 

da anasız koloniler, bölme oğullar veya verimsiz ana arıları yenilemek 

için kullanılır.                

2.4.4. Doolittle (Aşılama) Yöntemi 

Bugün ABD'ndeki ticari ana arı yetiştiricilerinin hemen hepsinin 

kullanmakta oldukları bu yöntem, Doolittle tarafından geliştirilerek 

“Bilimsel Ana Arı Yetiştiriciliği” adı altında 1888'de açıklanmıştır. 

Doolittle ana arı üretim endüstrisinin babası olarak kabul edilmektedir. 

Günümüze kadar gelişerek gelen bu yöntemin esası, işçi arı 

gözlerindeki uygun yaşlı larvaların özel gereçlerle alınarak önceden 

hazırlanmış temel yüksüklere aktarılması (aşılama), aşılama yapılmış 

yüksüklerin özel olarak düzenlenmiş besleyici kolonilere verilerek 

beslenmesi, olgunlaşan ana memelerinin çiftleştirme kovan ya da 

kutularına aktarılması ve bu memelerden çıkış yapan dölsüz ana arıların 

çiftleştirilmesi veya yapay tohumlama tekniği kullanılarak 

döllenmesinden ibarettir.  

Gerekli miktarda uygun yaşlı larva, peteklerin işçi arı gözlerinden 

alınır. Larvalar 12-24 saatlikken transfer edilmeli ve çıkışlarından 

itibaren çok iyi bir şekilde beslenmeleri sağlanmalıdır.  
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Aşılama yöntemi her adımı çok iyi plânlandığı ve gerekli hazırlıklar 

yapıldığı taktirde deneyimli arıcılar için zor değildir. Aşılamadan önce, 

gerekli malzemeler ve kullanılacak koloniler hazırlanmış olmalıdır. 

Yöntem aşağıda açıklandığı şekilde uygulanmalıdır. 

3. DOOLİTTLE YÖNTEMİYLE ANA ARI YETİŞTİRME  

3.1. Ana Arı Yüksüklerinin Hazırlanması 

Ticari ana arı yetiştiriciliğinde geniş çaplı bir üretim söz konusu 

olduğundan çok sayıda yüksük gerekecektir. Ana arı yüksükleri saf 

balmumundan yapılmakta veya plastik yüksükler kullanılmaktadır. 

Balmumundan yüksük yapımı için arıcı özel daldırma çubukları 

(yüksük kalıbı) ile yüksükleri kendisi hazırlamalıdır.  

Yüksük kalıbı, 8-10 cm uzunluğunda ve uca doğru incelerek uçtan 12 

mm'lik kısmındaki çapı yaklaşık 10 mm; bu kısımdan uca doğru ise 8-

9 mm çaplı ve sert ağaçtan yapılmış olmalıdır. Yüksüğün dip kısmına 

konkav bir şekil vermek için kalıbın ucu düzgün ve pürüzsüz olarak 

yuvarlaklaştırılmalıdır. Yüksük kalıbı sert ağaçtan yapılabildiği gibi, 

aliminyum veya paslanmaz çelik malzemeden de yapılabilir.  

Yüksük yapımında kullanılan balmumunun taze veya esmer petekten 

alınmasının önemi olmamakla birlikte; temiz ve hastalıksız olması çok 

önemlidir. Çok fazla sayıda yüksüğe ihtiyaç varsa tek bir yüksük kalıbı 

kullanmak çalışma hızını yavaşlatır. Bu taktirde, bir defada fazla sayıda 

yüksük yapma olanağı verecek şekilde, tek tek yüksük kalıpları tırmık 

dişleri gibi bir çıta üzerine 15-16 tanesi bir arada olarak monte 

edilebilir. Bu şekilde hazırlanan kalıp grubu (mandril) çalışma hızını 7-
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8 kat artırır. Mandril üzerindeki yüksük kalıplarının uç noktaları aynı 

hizada olmalı ve iki kalıbın merkezi arasında 2-2.5 cm uzaklık 

bulunmalıdır. Yüksük kalıpları bir tek sıra üzerine monte edilebildiği 

gibi, 8 sıralı veya daha büyük kalıp grupları da oluşturulabilmektedir. 

Yüksük hazırlamak üzere, bir miktar temiz balmumu bir tepsiye konur. 

Tepsi, içinde sıcak su bulunan ikinci bir kaba yüzer şekilde bırakılarak 

çalışma süresince mumun erime noktasının biraz üzerinde bir sıcaklıkta 

tutulması sağlanır. Böylece mumun yanmadan istenen sıcaklıkta 

kalması sağlanır. Bu iş için termostatlı ısıtıcılar da kullanılabilir. 

Yüksük kalıbı, ayrı bir kap içinde bulunan soğuk su içine alınır, 

üzerindeki su damlacıkları silkelenir veya bir beze sürülerek fazla suyu 

alındıktan sonra uçtan 10 mm'lik kısmı erimiş haldeki muma batırılıp 

çıkarılır. Birkaç saniye dışarıda tutularak üzerinde ince balmumu 

kılıfının oluşması temin edilir. Sonra kalıp soğuk suya daldırılıp bir kaç 

saniye tutularak mumun yeterince sertleşmesi sağlanır. Sudan çıkarılan 

kalıbın ucundaki yüksük, parmaklar arasında yapılan hafif bir 

döndürme hareketiyle alınır. Daha sonraki yüksükler için aynı işlem 

tekrarlanır. Her yüksükten sonra kalıp bir süre soğuk suda tutulur. 

Hazırlanan yüksükler standart boyutta bir çerçevenin alt çıtası 

ölçüsünde bir çıtaya (yüksük taşıyıcı çıta) monte edilir. Yüksükleri 

tutturmak için, bir yüzüne biraz eritilmiş balmumu dökülerek çıta 

üzerinde gerekli balmumu tabanı oluşturulur. Yüksüğün ucu muma 

batırılıp hemen çıta üzerindeki mum temele tutturulur. Çıta üzerindeki 

yüksüklerin merkezleri arasında 2-2.5 cm uzaklık olmalıdır. Bu şekilde 
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bir çıtaya 15-16 yüksük monte edilir. Daha sonra çıta boyunca kaşıkla 

bir miktar erimiş mum dökülerek yüksükler sağlamlaştırılır.  

Mandril kullanılmış ise, mandril yüksüklerle birlikte taşıyıcı çıtaya 

dökülen mum temel üzerinde tutulup çıta boyunca yüksüklerin dibine 

kaşıkla erimiş mum dökülür. Bir süre beklendikten sonra mandril 

yavaşça yukarı kaldırılır. Böylece aynı anda bir yüksük taşıyıcı çıtaya 

istenen aralıklarla 15-16 yüksük tutturulmuş olur. 

Hazırlanan yüksük taşıyıcı çıtalar standart boyutta bir çerçevenin 

karşılıklı yan çıtaları arasına geçirilir. Her birisinde 15-16 yüksük 

bulunan taşıyıcı çıtalardan 3-4 tanesi bir çerçeve içine geçirilerek 

yüksük taşıyıcı çerçeveler elde edilir (Şekil 5).  

Şekil 5. Yüksük taşıyıcı çıtaların hazırlanması (Foto: M. M. Cengiz). 
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3.2. Larvaların Elde Edilmesi   

 Az sayıda yüksüğe aşılama yapılacaksa seçilen bir koloniden genç 

larvalı bir petek çıkarılarak larvalar bu petekten alınır. Fakat bu sırada 

uygun yaşta larvayı seçmek için zaman kaybedilir ve çalışma hızı düşer. 

Yüzlerce yüksüğe aşılama yapılacaksa aynı yaşta çok sayıda larva elde 

etmek için özel bir damızlık koloni kullanılır (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Aşılanacak larvalar damızlık kolonilerden alınmalıdır (Foto: B. Yılmaz, A. 

Tutar-TKV). 

Ana arı yetiştirmek için kullanılacak larvaların uygun yaşta, çok iyi 

beslenmiş ve üstün özelliklere sahip damızlık kolonilerden alınması 

gerekir. Bu amaçla esmer ve kabartılmış bir petek seçilen damızlık 

kolonide kuluçka sahasının ortasına konur. Ertesi gün buradan alınan 

günlük yumurtalarla dolu petek özel olarak hazırlanmış anasız bir 
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koloniye verilip çıkacak larvaların beslenmeleri sağlanır. Damızlık 

koloniden alınan günlük yumurtalı petek besleyici kolonide kuluçkalık 

üzerine polenli iki çerçeve arasına verilir. Koloniye 1:1'lik şeker şurubu 

ile yemleme yapılır. Dördüncü gün petek üzerinde 0-24 saatlik yaşta 

çok sayıda larva aşılanmak üzere hazır durumdadır. 

3.3. Larva Transferi (Aşılama) 

Aşılama, hemen her yerde yapılabilecek bir uygulama olmakla birlikte; 

iyi bir sonuç almak için sıcak ve nemli özel bir odada yapılmalıdır. 

Aşılama odasında sıcaklık 25-30 ºC ve oransal nem % 50-60 olmalıdır. 

Sıcaklık larvanın üşümemesi ve nem ise kurumaması için büyük bir 

önem taşımaktadır. Yeterli düzeyde nemi sağlamak amacıyla aşılama 

odasında bir kapta su kaynatılmalı veya aşılamadan 1 saat önce odanın 

zeminine su serpilmelidir. Larvalı petek nemli bir beze sarılmalıdır. 

Aşılama işlemi seri çalışarak en çok 25-30 dakika içerisinde 

tamamlanmalıdır. Aşılama çerçeveleri işlem biter bitmez başlatıcı 

kolonilere verilmelidir. 

Larvanın petek gözünde kolaylıkla görülebilmesini ve büzülerek 

kolayca alınmasını sağlamak için aşılama odasında parlak bir 

flouresans lamba bulundurulmalıdır. Bu amaçla soğuk ışık veren başka 

türden lambalar da kullanılabilir.  

Larvanın petek gözünden alınarak yüksüklere aşılanmasında aşılama 

iğnesi adı verilen basit bir alet kullanılır (Şekil 8). Aşılama iğneleri düz 

veya otomatik olmak üzere iki türlü olabilir. Yumuşak bir telin ucunu 

dövüp kaşık şekline getirdikten sonra pürüzleri alınarak parlatılmasıyla 

basit bir aşılama iğnesi yapmak mümkündür.  



 

26 ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

Aşılama, yumurta veya genç larva kullanılarak; kuru aşılama, su ya da 

arı sütü ilaveli aşılama, çift aşılama (double grafting) biçiminde 

yapılabilmektedir. Kuru aşılamada petek gözünde bulunan genç larva, 

etrafındaki bir miktar arı sütü ile birlikte alınarak kuru yüksük içine 

aktarılır. Aşılama öncesinde yüksüğe 1:1 oranında sulandırılmış küçük 

bir damla arı sütü veya aynı miktarda temiz suyun bırakılması larvanın 

kurumasını önlemekte ve aşılama randımanını artırmaktadır. 

Şekil 7. Larva transfer işlemi dikkatli yapılmalıdır 

Aşılamadan sonra başlatıcı kolonilere verilen ve kabul edilerek 

beslemeye alınan larvaların bir gün sonra yüksüklerden alınıp yerine 

yeni genç larva verilmesi şeklinde yapılan aşılamaya da çift aşılama 

denilmektedir. Bu şekilde bir aşılamanın amacı, birinci aşılamadan 
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kalan bol gıda maddesi üzerine aşılamayı tekrarlayarak larvaya daha 

fazla arı sütü sağlamak ve böylece yetersiz besleme olasılığını ortadan 

kaldırıp daha nitelikli ana arılar yetiştirmektir. 

Ticari ana arı yetiştiriciliğinde aşılama uygulaması çok hızlı yapıldığı 

için kuru aşılama tercih edilmektedir. Aşılamada belirtilen yöntemlerin 

hangisi kullanılırsa kullanılsın; bir günden daha genç larva 

kullanılması, aşılama süresince larvanın korunması ve larvaya zarar 

vermeden hızlı çalışılması, aşılanan larvalara güçlü başlatıcı ve bitirici 

koloniler sağlanması nitelikli ana arı yetiştiriciliği için çok önemli olan 

hususlardır.  

3.4. Başlatıcı Koloniler    

Aşılanan larvalar için ilk 24-36 saat en kritik dönem olmaktadır. Bu 

sırada larvalar ya kabul edilerek beslenmeye başlanmış ya da 

reddedilerek yüksükler temizlenmiştir. Larva döneminin bitiminden 

önceki 60-72. saatler ise bakımın tamamlandığı dönemdir. Aşılamadan 

24-36 saat sonra yüksüğün ağzı balmumu ile daraltılmış ve hemen 

hemen yarısı arı sütü ile doldurulmuştur. Bu, normal bir kolonide 

görülen durumdur. Yetersiz kapatılan veya az miktarda arı sütü 

konulmuş yüksüklerin bulunması koloninin bakım gerektirdiğini 

göstermektedir. 

Larvaların kabul edilmelerinde başlatıcı koloni kullanılması başarıyı 

artıran bir uygulamadır. Başlatıcı koloni, bol miktarda genç işçi arısı 

bulunan fakat bakmaları gereken yavrusu olmayan kolonilerdir. Zengin 

besin deposuna sahip bu koloniler, aşılanmış larvalara büyük bir ilgi 
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göstererek beslerler. Böylece yüksek bir kabul oranı sağlanır ve kaliteli 

ana arı yetiştirmek mümkün olur.  

Başlatıcı koloni olarak kullanılan en yaygın yöntem oğul kutusu 

yöntemidir. Oğul kutusu, standart 5 çerçeve alabilen bir ruşet kovan 

niteliğindedir. Ancak çerçevelerin altında 8-10 cm'lik bir boşluk 

bulunur. Bu boşluğun uzun olan iki yan tarafı tel kafesle kapatılmış 

olup, bu kısım uçuş deliği olmayan oğul kutusunda havalandırmayı 

sağlar. 

Oğul kutusunun üzerinde bir yemleme deliği vardır. Kutunun ortasına 

polen dolu bir çerçeve konurken, iki yan kenarına ise sırlanmamış ballı 

iki çerçeve yerleştirilir. Güçlü bir koloniden alınan 2.5-3 kg genç işçi 

arı, aşılama çerçevesi (yüksük taşıyıcı çerçeve) verilmeden 1-2 saat 

önce kutuya silkelenir. Daha sonra her birinde 45-60 adet yüksük 

bulunan iki aşılama çerçevesi polenli çerçevenin iki yanına konur. 

Sonra oğul kutusu kapatılarak serin ve karanlık bir yerde 24-36 saat 

tutulur ve şeker şurubuyla yemleme yapılır. Bu süre sonunda aşılama 

çerçeveleri oğul kutusundan alınıp bitirme (besleyici) kolonilerine 

verilir. Oğul kutusundaki arılar, bitirici kolonilere dağıtılabileceği gibi, 

alındıkları kolonilere de verilebilirler.  

Başlatıcı koloni olarak serbest uçuş yapabilen koloniler de 

kullanılabilir. Bu amaçla 2-3 katlı güçlü bir koloni seçilmelidir. 

Koloninin anası alınarak arılar tek kata (kuluçkalık) toplanır. Artan 

yavrulu petekler başka bir koloniye verilir. Genellikle kuluçkalıktaki 

kenar çerçeveler alınır ve kapalı veya çıkmak üzere olan 6-7 yavrulu 
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çerçeve kuluçkalıkta bırakılır. Ortada 1-2 adet polenli çerçeve 

olmalıdır.  

Üzerinde 45-60 adet aşılanmış larva taşıyan aşılama çerçevesi polenli 

çerçevelerin arasına yerleştirilir. Aşılama çerçevesi, 24-36 saat sonra 

bitirme (besleyici) kolonisine aktarılarak yerine yeni bir aşılama 

çerçevesi konur. İşlemin sürekliliğini sağlamak için serbest uçuş yapan 

başlatıcı koloniler kullanılmasında yarar vardır. Koloni sürekli olarak 

şeker şurubuyla yemlenir ve haftada bir defa koloniye genç arı takviyesi 

yapılır (Şekil 8, Şekil 10). 

 

Şekil 8. Başlatıcı koloniden alınan aşılama çerçevesi bitirme (besleyici) kolonisine 

verilir. 
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Şekil 9. Larvalı yüksükler için besleyici koloniler hazırlanmalıdır (Foto: B. Yılmaz, 

A. Tutar-TKV). 

Bazı ana arı yetiştiricileri başlatıcı ve bitirme kolonisi olarak aynı 

koloniyi kullanırlar. Bu koloniler 2-3 katlı ve güçlü olmalıdır. Ana arı, 

ana arı ızgarası ile kuluçkalıkta tutulur ve aşılama çerçevesi ızgara 

üzerindeki ballığa verilir. Bu tip kolonilerde en önemli konu koloninin 

oğul vermesini önlemektir. Oğul vermeyi önlemek için genç ana arı 

kullanma, ana arının kanadını kesme ve yapılan yüksükleri bozma gibi 

yöntemlere başvurulabilir. Genç yavrulu petekler, arılarla birlikte 

ballıkta toplanır. 

Aşılama çerçevesi ballığa verilerek yüksük kabulü ile bunlardan ana 

arıların yetiştirilmesi için ballık kullanılır. Çıkmak üzere olan kapalı 

yavrulu petekler alt kata (kuluçkalık) alınır. Bakıcı arıların yavrularla 

fazla meşgul olmalarını önlemek için aşılama çerçevesinin verildiği 
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ballıkta en fazla 2 adet genç yavrulu çerçeve olmalıdır. Ballığa, 3-4 

günde bir yeni bir aşılama çerçevesi verilebilir. Ancak her defasında 

buraya aşılama çerçevesiyle birlikte açık yavrulu petek ve bakıcı arı 

takviyesi yapılmalıdır. Koloniye şeker şurubuyla yemleme yapılmalı ve 

eğer kovanda yeterli polen yoksa polen ek yemi de verilmelidir.   

3.4. Bitirme (Besleyici) Kolonileri 

Bitirme kolonileri analı veya anasız olarak düzenlenebilir. Fakat daha 

çok analı bitirme kolonileri kullanılır. Çünkü anasız bitirme 

kolonilerinin sürekli kullanımı ekonomik olmamakta ve 3-4 günde bir 

genç arı ve/veya çıkmak üzere olan yavru takviyesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan analı bitirme kolonilerinde ise koloninin oğul verme 

tehlikesi bulunmaktadır. 

Analı bir bitirme kolonisi 2-3 katlı güçlü bir koloni olmalı ve ana arı, 

ana arı ızgarası ile alt kata hapsedilmelidir. Bakıcı arıların aşılama 

çerçevesi civarında tutulabilmesi için, ana arı ızgarası üzerine konan 

ballık içerisine aşılama çerçevesi ile birlikte gelişmekte olan açık 

yavrulu petekler yerleştirilmelidir. Analı bitirme kolonisinde ballıktaki 

çerçevelerin düzenlenmesi şu şekilde yapılmalıdır: Ballı Çerçeve-Yaşlı 

Larvalı Çerçeve-Polenli Çerçeve-Aşılama Çerçeveleri-Çok Genç 

Larvalı Çerçeve-Polenli Çerçeve-Kapalı Yavrulu Çerçeve-Ballı 

Çerçeve.        

Aynı koloniye ilerleyen günlerde II. ve III. aşılama çerçeveleri de 

verilecekse o zaman yapılacak yeni düzenleme şöyle olmalıdır: Ballı 

Çerçeve-I.Aşılama Çerçevesi-Kapalı Yavrulu Çerçeve-II.Aşılama 
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Çerçevesi-Çok Genç Larvalı Çerçeve-III.Aşılama Çerçevesi-Polenli 

Çerçeve-Yaşlı Larvalı Çerçeve-Ballı Çerçeve.  

Kapanmış ana arı memeleri, ana arıların kuluçkadan çıkışına 1-2 gün 

kala besleyici ya da bitirme kolonilerinden alınarak, çiftleştirme 

kutularına veya çiftleştirme kolonilerine (ruşet) verilebileceği gibi; tek 

tek kafeslenip çok sayıdaki kafes boş bir çerçeveye yerleştirildikten 

sonra çıkışa kadar inkübatör koloni adı verilen genç arılı ve güçlü bir 

kolonide tutulabilir. Oğul vermeyi önlemek için inkübatör koloni anasız 

olmalıdır. İnkübatör koloni devamlı yemlenmeli ve sürekli 

kullanılabilmeleri için haftada bir genç larva, kapalı yavru veya genç 

arı takviyesi yapılmalıdır. (Şekil 10, Şekil 11).  

 

Şekil 10. Besleyici koloniden alınan olgunlaşmış ana memeleri 
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Şekil 11. Ana arıların bankalanması (Foto: B. Yılmaz, A. Tutar- TKV). 
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3.5. Ana Memelerinin Çiftleştirme Kolonilerine/ Kutularına 

Verilmesi 

Olgunlaşan ana memeleri için inkübatör koloni kullanılmamış ise, 

aşılamadan 10 gün sonra (çıkışa 1-2 gün kala) besleyici koloniden veya 

inkübatör koloniden alınan ana memeleri herbiri bir çiftleştirme 

kutusu’na ya da çiftleştirme kovanı’na (ruşet)  verilir. Çiftleştirme 

kutusu ya da kovanları nukleus olarak da tanımlanmaktadır.  

Çiftleştirme kutuları, olgun ana arı memelerinin verildiği küçük 

kovancıklardır. Aynı amaçla kullanılan çiftleştirme kovanları ise, 

standart boyutta bir kovan gövdesinin 2-4 bölmeye ayrılmasıyla 

hazırlanır. Nukleuslar, plâstik, ahşap veya strafordan yapılabilmektedir. 

Ana arılar, kuluçkadan çıkarak açık havada birkaç erkek arıyla 

çiftleşmesini yaptıktan sonra geri dönüp nukleuslarda yumurtlamaya 

başlarlar (Şekil 12, Şekil 13).  

Nukleuslar, genellikle bir çerçeve çıkmak üzere olan kapalı yavrulu 

petek, bir çerçeve ballı-polenli petek ve bir çerçeve de kabartılmış petek 

içermektedir. Petekler üzerine en az bir çerçeve genç işçi arı 

silkelenmeli ve şeker şurubu ve polenli kekle beslenme yapılmalıdır.  

Her bir ana arı memesi, yemleme yapılmakta olan çiftleştirme kovan 

veya kutusunda arılı ve yavrulu bir peteğin ortasına ve bitirme 

kolonisinden alındığı pozisyonda tutturulur. Ana memeleri alınırken 

sarsılmamalı, silkelenmemeli ve pozisyonu değiştirilmemelidir. Aksi 

halde silkelenen, yan yatırılan ya da baş aşağı tutulan yüksüklerdeki ana 

arıların bacak ve kanatlarında şekil bozuklukları meydana gelecek veya 

ana arı pupa dönemindeyken yüksük içinde ölecektir.  
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Şekil 12. Kapalı ana arı memeleri çiftleştirme kutuları veya ruşetlere verilmelidir 

(Foto: M. M. Cengiz). 

 

Şekil 13. Ana arı memelerinin verildiği ruşetler (Foto: M.M.Cengiz). 
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3.5. Ana Arıların Çiftleştirilmesi  

Kuluçka süresini tamamlayan ana arılar çiftleştirme nukleuslarda 

memeden çıkar ve çıkıştan 6-8 gün sonra çiftleşme olgunluğuna 

ulaşırlar. Kuluçkadan çıkarak cinsel olgunluğa ulaşan dölsüz ana 

arıların doğal koşullarda çiftleşmeleri sağlanabileceği gibi, yapay 

tohumlama da uygulanabilir. Balarıları açık havada ve uçuş sırasında 

çiftleştiklerinden doğal koşullarda döl kontrolü yapmak mümkün 

değildir. Kontrollü bir çiftleştirme için yapay tohumlama tekniği 

kullanılmakta veya ana arı çiftleştirme istasyonları kullanılmaktadır. 

Ana arı çiftleştirme istasyonları, istenmeyen özelliklere sahip yabancı 

arı girişine karşı doğal sınırlarla ve/veya yasa ve yönetmeliklerle 

korunmuş, en az 10 km yarıçaplı izole bölgelerdir.  

Sadece birkaç yüz ana arı yetiştirilecekse anaların döllenmesi için 

yeterli sayıda erkek arı bulmak sorun olmayabilir. Fakat binlerce ana 

arı yetiştiriliceği zaman ana arıların nitelikli erkek arılarla 

çiftleşebilmesi, sağlıklı bir çiftleşmenin gerçekleşmesi veya yapay 

tohumlama için, ana arı yetiştiriciliğine paralel olarak seçilen bazı 

kolonilerde erkek arı yetiştirilmelidir. Bu amaçla erkek arı yetiştirilecek 

seçilmiş güçlü kolonilere, ana arıların çiftleşme olgunluğuna 

gelecekleri tarihten 35-40 gün önce, erkek arı gözlü petek verilmelidir. 

Yetiştirilen her 150 ana arı için arılıktaki bir kolonide erkek arı 

üretiminin desteklenmesi gerekir. Erkek arı gözlü bir petekten 

ilkbaharda yaklaşık 3.000 erkek arının yetiştirilmesi mümkündür. 

Erkek arı yetiştirmek için kullanılan kolonilere de şeker şurubu ve 

polenle besleme yapılması gerektiği unutulmamalıdır.  
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3.6. Ana Arıların İşaretlenmesi   

Ana arılar, kolonide kolayca bulunmalarını sağlamak, hangi soydan 

geldiklerini ve performanslarını izleyip kayıt tutabilmek için 

işaretlenmelidir. Ana arıların işaretlenmesi, thoraks’ına özel bir boya 

sürmek, numaralı ya da numarasız renkli işaret diskleri yapıştırmak 

veya kanat kesmek şeklinde yapılabilir.  

İşaretleme thoraksa boya sürülerek yapılacaksa çabuk kuruyan, iyi 

yapışan ve ana arıya zarar vermeyen özel bir boya nokta şeklinde 

uygulanır. Ana arıların işaretlenmesi ya da numaralanması için bu 

amaçla yapılmış özel numaralama aleti de kullanılabilir.  

Kullanılan boyanın rengi uluslararası işaretleme sistemine uygun 

olmalıdır. Bu sistemde sonu 1 veya 6 ile biten yıllar için beyaz, sonu 2 

veya 7 ile biten yıllar için sarı, sonu 3 veya 8 ile biten yıllar için kırmızı, 

sonu 4 veya 9 ile biten yıllar için yeşil ve sonu 5 veya 0 ile biten yıllar 

için mavi renkli boya kullanılmaktadır.   

Boya olarak model uçakların boyanmasında kullanılan ve hızlı kuruyan 

butyrate boyası, renklendirilmiş daksil, asetonda çözülmüş yağlı boya 

ve asetonda inceltilip renklendirilmiş otomobil verniği (duco) 

kullanılabilir. Beyaz verniğe ressamların kullandıkları değişik renkteki 

toz boyalar karıştırılarak istenilen renkler elde edilebilir. Ana arıların 

işaretlenmesinde oje (tırnak cilası) da kullanılmakta ise de özellikle 

kalitesi düşük ojeler içine katılan eritken nedeniyle ana arılar için 

rahatsız edici, zararlı ve hatta öldürücü olabilmektedir.   
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Ana arıların işaretlenmesinde, piyasadan temin edilebilen ve onun 

göğüs kısmına yapışabilen, 2,3 mm çapında, renkli ve numaralı ve 

numarasız işaret diskleri kullanmak da mümkündür. Numaralı olan 

diskler 0’dan 99’a kadar bir seri numara taşıyan setler şeklindedir.  

Ana arıları işaretlemek amacıyla kullanılan yaygın bir yöntem ise kanat 

kesmedir. Bunun için önce ana arı sağ elin baş ve işaret parmaklarıyla 

kanatlarından tutulur, sonra sol elin baş ve işaret parmaklarıyla 

göğsünden kavranır ve küçük bir nakış makasıyla 1. yıl yetiştirilen ana 

arıların sağ ve 2. yıl yetiştirilenlerin ise sol ön kanadının yaklaşık yarısı 

kesilir. Kanat kesme işlemi, yeni çıkmış ana arıların kanatları henüz 

yumuşak olduğundan, ana arı kuluçkadan çıktıktan en az 5-6 saat sonra 

uygulanmalıdır. Kanat kesmede yeterli bir deneyim kazanmak için önce 

erkek arılar üzerinde uygulama yapılmalıdır. Kanat kesme yönteminin 

uygulandığı ana arıların uçmaları ve doğal çiftleşme uçuşuna çıkmaları 

mümkün değildir.  

3.8. Ana Arıların Bankalanması  

Çiftleşmiş ana arıların analı veya anasız olarak düzenlenmiş, bakıcı arı 

sayısı fazla ve güçlü kolonilerde üç aya kadar bankalanarak muhafaza 

edilmeleri mümkündür. Her bir kolonide 20-30 veya daha fazla ana arı 

bankalalanabilir. Banka kolonileri düzenli olarak yemlenmelidir.  

Anasız banka kolonileri kafeslenmiş ana arılar verilmeden 1-2 gün önce 

açık yavruları alınıp anasız duruma getirilerek hazırlanmalıdır. Koloni, 

periyodik olarak genç arı ve/veya kapalı yavru takviyesi yapılarak 

desteklenip güçlü tutulmalıdır. Banka kolonisi sürekli kontrol edilerek 

arıların ana memesi yapmalarına izin verilmemelidir.  
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Kafeslenmiş ana arılar, bakım kafeslerini taşıyan bir çerçeve ile kapalı 

yavrulu petekler arasına verilir. Kafesler, telli kısmı aşağıya gelecek 

şekilde ortadaki kapalı yavrulu çerçeveler üzerine de dizilebilir. Bu 

durumda geceleri sıcaklık düşebileceğinden kafesler katranlı bir 

muşamba ile örtülmelidir. Böylece bir banka kolonisinde 20 ana arıyı 

bankalamak mümkündür.  

Posta kafeslerinde refakatçi işçi arılarla birlikte veya tek başına 

kafeslenmiş ana arılar için analı banka kolonileri kullanılacaksa ana arı 

ızgara ile kuluçkalığa hapsedilmeli ve bakım kafesleri bu ızgara üzerine 

ve telli kısmı aşağıya gelecek şekilde ortadaki kapalı yavrulu çerçeveler 

üzerine dizilmelidir. Kafeslenmiş ana arılar, bakım kafeslerini taşıyan 

bir çerçeve ile birlikte, ana arı ızgarası üzerine konulan ballıktaki kapalı 

yavrulu petekler arasına da verilebilir. Bankalama süresinin uzaması 

halinde kafeslerdeki refakatçi işçi arılar serbest bırakılmalıdır. Banka 

kolonisi sürekli olarak yemlenmeli ve gerektiğinde genç arı ve/veya 

kapalı yavru takviyesi yapılmalıdır.   

3.9. Ana Arıların Kafeslenmesi, Nakli ve Kolonilere Verilmesi 

Çiftleşmiş ya da yapay tohumlama uygulanmış ana arılar yumurtlamaya 

başladıktan ve ilk parti yumurtaları kapalı yavru olduktan sonra 

kullanıma hazır demektir. Bu durumdaki ana arılar beraberinde 

refakatçi işçi arı olmaksızın kafeslenerek anasız kolonilere verilebilir 

veya refakatçi işçi arılarla birlikte kafeslenip alıcısına gönderilir. Ana 

arı hemen anasız bir koloniye verilecekse tek başına ve tek bölmeli 

kafeslere konulmalıdır. Alıcısına gönderilecek ana arılar ise, açık 

yavrulu petekler üzerinden alınmış 10-20 adet genç işçi arıyla birlikte 
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ve bir gözünde şekerleme bulunan üç gözlü Benton kafeslerine 

alınmalıdır.  

Benton kafesindeki gözlerden birarada olan ikisi ana arı ve refakatçi 

arılar için ve ayrı olan üçüncü göz ise şekerleme (kek) için kullanılır. 

Şekerleme bölümü bir delikle arı bölmesine açılmaktadır. Kek 

bölümüne, nakil sırasında refakatçi işçi arıların kendi gıda ihtiyaçları ve 

arı sütü üreterek ana arıyı beslemeleri için, pudra şekeri ve hastalıksız 

kolonilerin balı karıştırılıp yoğrularak yapılmış kek konulur. Kek hava 

koşulları dikkate alınarak akmayacak kıvamda ve arıların 

tüketebilecekleri sertlikte olmalıdır.  

Ana arılar kafeslenirken kafes sol elde olmalı ve ana arı sağ elin baş ve 

işaret parmaklarıyla kanatlarından veya göğsünün yan kısımlarından ve 

sıkıp incitmeden tutulmalıdır. Bu şekilde ana arının baş kısmı kafesin 

deliğinden içeri verilmeli ve hafifçe itilerek kafese girmesi 

sağlanmalıdır. Ana arı, sakatlanmaması için asla tek kanadından, tek 

bacağından ya da karnından tutulmamalıdır. Refakatçi işçi arılar ise 

kanatlarından tutularak kafese verilir. İşlem sırasında kafesin deliği sol 

elin baş veya işaret parmağı ile kapatılarak arıların kaçmaları 

önlenmelidir. Doldurma tamamlandıktan sonra kafesin deliği 

kapatılmalı ve kafes üzerine ana arıyla ve üreticisiyle ilgili gerekli 

tanımlayıcı bilgileri taşıyan bir etiket vurulmalıdır.  

Nakledilecek ana arıların konulduğu kafesler sırt sırta, kek bölmeleri 

yan yana gelecek ve birbirlerinin torlu kısımlarını kapatmayacak 

şekilde paketlenmeli ve kafeslenen ana arılar güneşten, rüzgardan, hava 

cereyanından, zehirli duman ve gazlardan korunmalıdır. Eğer hava 
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koşulları gerektiriyorsa nakliye sırasında suya batırılmış parmakla 

kafes torları nemlendirilebilir. Bu şekilde ana arılar, 2-3 gün boyunca 

ve güvenle uzak mesafelere nakledilebilmektedirler.  

Nakliye sonrasında bir an önce kapalı bir odada ve pencere önünde ağzı 

açılan kafesteki refakatçi arıların dikkatlice çıkması sağlanmalı ve ana 

arı kafesle anasız kolonilere verilmelidir. (Şekil 15).  

 

Şekil 15. Çiftleşmiş ana arının kafesle koloniye verilmesi 
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1. ÖNEMLİ BATI (AVRUPA) ARI IRKLARI  

1.1. Karniyol Arısı (Apis mellifera carnica Pollmann, 1879) 

İsmini Eski Yugoslavya’nın Karniol şehrinden alan ve ana vatanı 

Avusturya Alplerinin güney kısımlarıyla Kuzey Balkanlar ve Tuna 

boyları olan Karniyol arısının yayılma alanı, daha genel bir anlatımla, 

Tuna nehri vadisi ile Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı kapsayan 

Makedonya’dır. Yayılma alanının doğu sınırı Rusya’nın güney 

bölgelerindeki Karniyol arısına benzeyen Step arısının (A. m. 

acervorum Alp.) doğal yaşama alanına kadar uzanmaktadır. Step arısı 

Esmer arı ile Karniyol arısı arasında bir geçit formu durumundadır. 

Deneyimli arıcılar Karniyol ırkı üzerinde yaptıkları çalışmalar ve 

yıllarca uyguladıkları düzenli bir seleksiyonla üniform bir materyal 

ortaya çıkarmışlardır. Bu bilinçli seleksiyon, aynı zamanda bal 

veriminin de artmasını sağlamıştır. Sonuçta dağlık ve ovalık arazi 

koşullarına uyum sağlayabilen iki hat (Troiseck hattı ve Sklenar hattı) 

elde edilmiştir. 

Karniyol arıları çok sakin ve uysal bir arı ırkı olarak bilinir. Genel 

olarak İtalyan arılarına çok benzerler. Siyah renkli bir kitine sahiptirler. 

Genellikle 2. ve 3. abdomen segmentleri üzerinde kahve renkli benekler 

veya bantlar bulunur. Erkek arıların kıl örtüsü gri ile gri kahverengi 

arasındadır. Kübital indeksi oldukça yüksek olup; 2.0-5.0 arasında ve 

ortalama 2.4-3.0 arasında değişir.  

Karniyol arılarında vücut iri, kıl örtüsü kısa ve sık bir yapıdadır. Esmer 

gri kılları arılara esmer bir görünüş verir. İnce yapılı ve uzun dilli olan 
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Karniyol arılarında dil uzunluğu 6.4-6.8 mm arasındadır. Almanya’ya 

doğru gidildikçe renk koyulaşırken Adriyatik kıyılarına doğru sarı 

arılarla melez tipler meydana getirirler ve renk açılır (Şekil 1). 

İlkbaharda polen gelmeye başlar başlamaz hızla gelişirler. Çok kuluçka 

üretirler ve kısa sürede geniş populasyon oluştururlar. Sonbaharda 

polen gelişi azaldıkça kovandaki arı populasyonu hızla düşer ve küçük 

aileler halinde kışladıkları için kış süresince az bir besin stokuna gerek 

duyarlar. Kışlık gıda stoklarını çok ekonomik olarak kullanırlar. Çok 

sert iklim koşullarında bile kışlama yetenekleri yüksektir. Yüksek bir 

yaşama gücü ve ilkbaharda hızlı gelişme göstermeleri nedeniyle oğul 

verme eğilimleri yüksektir. Ancak 1930’lardan beri devam eden plânlı 

yetiştirme ve seleksiyon programlarıyla oğul verme eğilimi az ve 

verimli hatları elde edilmiştir.  

Petek üzerinde sakin ve uysaldırlar. Bazı kolonilerde, arılı petekler uzun 

süre kovan dışında tutulsa bile, arılar peteği terk etmezler. Kovanlarını 

çok az şaşırırlar. Yön belirleme ve kovanlarının yerini bulma 

yetenekleri yüksektir. Yağmacılığa eğilimleri düşüktür. Bir diğer iyi 

özellikleri de çok az propolis kullanmalarıdır. Bu nedenle oldukça 

temiz ve beyaz petek örerler. Petekli bal üretimi için son derece uygun 

bir arı ırkıdır. Yoncadan çok iyi yararlanırlar ve bu nedenle yoncanın 

tozlaşmasında yaygın olarak kullanılırlar. 



 

 49 

 

Şekil 1. Karniyol arısı (Apis mellifera carnica) ve kapalı yavru düzeni 

Karniyol ırkı koloniler verilen yeni ana arıyı kolaylıkla kabul ederler. 

Ana arı işçi arılardan biraz daha koyu renklidir. Erkek arılar üzerinde 

ise kurşuni şeritler bulunur. Karniyol arıları diğer esmer ırklara göre 

daha iri yapılıdır. Kovanlarını eşek arıları ve mum güvesi gibi 

parazitlere karşı çok iyi korurlar. Özellikle ana vatanlarında yavru 

hastalıklarına hemen hemen hiç yakalanmazlar.  

Avrupa’nın uzun ve sert geçen kışlarına ve kısa bir ilkbaharı izleyen 

sıcak yazların, güçlü ve etkili hava hareketlerinin yaşandığı iklim 

kuşağındaki zor koşullara uyum sağlamış olan bu ırkta yaşama gücü ve 

çevre koşullarındaki varyasyonlara uyma yeteneği yüksektir. Bu üstün 

özelliklerinden dolayı özellikle Orta Avrupa’da çok tutulmaktadır. 

Yüksek yavru verimi ve yaşama gücü gibi özelliklere sahip genotipler 

elde etmek üzere diğer ırklarla melezlemelerde kullanılmaktadırlar. 

Erken nektar akımından yararlanma bakımından çok uygun bir arı 
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ırkıdır. Son yıllarda İtalyan arısından sonra dünyanın her yerinde en çok 

yayılma gösteren ırk olmuştur. 

1.2. Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Gorbatchev, 1916)  

Ana vatanı Orta Kafkasya’nın yüksek yayla ve vadileri olarak bilinir. 

Türkiye’de Doğu Anadolu yaylalarında ve Kafkasya sınır bölgelerinde 

saf veya melez olarak rastlanmaktadır. Kafkas arısı yüksek rakım ve 

soğuk iklim kuşağının arısıdır. Düşük rakım ve sıcak sahil bölgelerinde 

tercih edilmemelidir. Fakat Doğu Anadolu Bölgesi için üzerinde 

durulmaya değer özelliklere sahiptir.  

Kafkas ırkının dağ ve ova tipi olmak üzere iki tipi mevcuttur. Dağ 

Kafkas ırkı (A. m. caucasica), gri renkli Kafkas arısı olup, Alp Karniyol 

arılarına benzerler. Dağ Kafkas arısı daha küçük yapılıdır ve daha fazla 

propolis taşır. Ova Kafkas ırkı (A. m. remipes) ise sarı renkli olup; 

Kafkasya’nın alçak arazilerine uyum sağlamıştır.  

Ova Kafkas arısı daha çok Ermenistan’da yaşar. Ermeni bal arısı (A. m. 

armeniaca Skorikov, 1929) olarak da adlandırılır. Hırçınlık, aşırı oğul 

verme eğilimi ve değişik hava koşullarından aşırı etkilenmeler 

nedeniyle arzu edilmez ve standart arı ırkı olarak kabul edilmez. Kafkas 

ırkı denince daha çok tercih edilen gri renkli Dağ tipi Kafkas arısı 

anlaşılmalıdır.  

Kafkas ırkı arılar biçim, büyüklük ve kıl örtüsü bakımından Karniyol 

ırkına benzerler. Koyu kitin rengine sahiptirler. Fakat birinci abdominal 

segment üzerinde kahverengi benekler görülür. Kıl örtüsü Karniyol 
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arılarına göre daha açık gridir. Erkek arıların göğsü üzerindeki kıl 

örtüsü siyahtır (Şekil 2). 

Şekil 2. Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica) ve kapalı yavru düzeni 

En uzun dilli arı ırkı Kafkas ırkı olup, dil uzunluğu 7.2 mm’ye kadar 

çıkar. Bu nedenle Kafkas arıları derin tüplü (nektarı derinde olan) 

çiçeklerden daha iyi yararlanırlar. Hırçın ve sokucu olmayıp 

uysaldırlar. Koloni kontrolünden en çok 1-2 saat sonra oluşan yeni 

düzene uyum sağlayarak normal çalışma düzenine geçerler. Bazı 

Avrupa ırklarında bu durum ancak 2-3 günde gerçekleşir. Orta kübital 

indeks değerine sahiptirler. Nektar akımı döneminde sabahleyin başka, 

öğleden sonra başka tür çiçekleri ziyaret ederler. Yani sık sık çiçek 

değiştirirler. Çiçeklerdeki nektarın şeker oranı % 10-11 olunca hemen 

çalışmaya başlarlar. Diğer Avrupa ırkları bu oran % 18 oluncaya kadar 



 

52 ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

nektara çalışmazken; Karpat arıları (A. m. carpatica) ise bu oran % 8 

olur olmaz nektar toplamaya başlarlar.  

Kafkas ırkı arılar iyi bir yavru yetiştiricisidir ve güçlü koloniler 

oluştururlar. Fakat koloni gelişmesini tam olarak yaz ortasında 

tamamlarlar. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Kovanlarına çok fazla 

propolis taşıyıp kullanırlar. Öyle ki, sonbaharda kovan uçuş deliğini 

küçük bir açıklık kalıncaya kadar propolisle örerler. Yağmacılık ve 

şaşırma eğilimleri yüksektir. Uzun dilli oluşları nedeniyle yonca ve 

benzeri derin tüplü bitkiler için iyi bir tozlayıcıdırlar. 

Kışa zayıf kadrolarla giren Kafkas arıları düzgün petek örerler ve 

sırlarlar. Fakat petek sırları koyu renkte ve içbükeydir. Bu nedenle 

petekli bal üretimine uygun değildir. Nosema hastalığına karşı duyarlı, 

bal verimleri yüksektir. Kış için fazla bal depo ederler. Çok değerli 

özelliklere sahip olan Kafkas arıları dünyanın her yerinde hibrit 

yetiştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Kafkas arıları yüksek 

rakım ve soğuk iklim kuşağında iyi sonuç vermekle birlikte; düşük 

rakım ve sıcak sahil bölgelerinde tercih edilmemelidir. 

Kafkas arıları birinci ve ikinci dünya savaşları arasında Rusya’dan 

batıya ithal edilerek diğer esmer ırklarla ve özellikle kendisine çok 

benzeyen Karniyol arıları ile melezlenmişlerdir. Rusya’da bu ırk 

üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Amerika’da İtalyan arısıyla 

ve diğer arılarla yapılan melezleme çalışmalarından iyi sonuçlar 

alınmıştır. 

Kafkas ırkı sahip olduğu üstün genetik özelliklerini döllerine 

aktarabilmekte olup; melezleme çalışmaları için en uygun ırktır. 
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Örneğin, A. m. caucasica ırkı bir ana arının A. m. mellifera ırkına ait 

erkek arılarla melezlenmesiyle elde edilen hibritler en iyi genotip 

olmaktadır. Bu yolla elde edilen hibritlerde bal verimi % 100 

artmaktadır. Mer’ada kırmızı üçgül var ve mer’a koloniye yakınsa bu 

artış % 400’e kadar çıkabilmektedir.  

Fransa’da yapılan bir melezlemede ise, A. m. caucasica ırkı ana arı ile 

A. m. ligustica erkek arıları melezlenmiştir. Bu melezlemeden elde 

edilen F1 melezi ana arılar da A. m. mellifera erkekleriyle melezlenerek 

F2 melezi elde edilmiştir. Elde edilen F2 üstün özelliklere sahiptir. F1 

melezlerinde kışa dayanıklılık özelliği zayıftır. Bu nedenle F1’lerin bu 

istenmeyen özelliğini iyileştirmek amacıyla F1 melezi ana arılara, A. m. 

mellifera veya A. m. carnica ırkı erkek arılarla uygulanan yeni bir 

melezleme programıyla F2 elde edilmiştir. Elde edilen bu F2’ler her 

yönden üstün özellikler taşımaktadır. F3, F4 ve F5 gibi ileri melezlerde 

açılmalar ortaya çıkmakta ve özellikler bozulmaktadır. Bu tip 

sorunlarla karşılaşmamak için çok iyi bir yapay tohumlama programı 

uygulamak ve denetimsiz çiftleşmeleri önlemek gerekmektedir. Ancak 

belirtilen bu melezleme programında saf Kafkas ana arısı 

kullanılmalıdır.  

1.3. İtalyan Arısı (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806)  

İtalyan arısının anavatanı İtalya ve özellikle Sicilya adasıdır. Dünya 

arıcılığında son yüzyılda sağlanan gelişmede çok önemli bir rol 

oynamış olan en değerli arı ırkıdır. 1853 yılında Almanya’ya ve 1859 

yılında da ABD’ne götürülmüştür. İtalyan arısı üzerinde ABD’nde 

olduğu kadar İtalya’da da önemli çalışmalar yapılmış ve İtalya’nın 
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Bologna Bölgesi’nde yetiştirilen İtalyan ırkı ana arılar dünyanın her 

yerine gönderilmiştir.  

Akdeniz iklim kuşağındaki sahil bölgelerinde iyi sonuçlar veren İtalyan 

arılarına Akdeniz ikliminin çocuğu da denilmektedir. Türkiye’nin batı 

bölgelerinde ve özellikle Muğla civarında yer yer İtalyan arısının saf 

veya melez formundaki sarı arılar bulunmaktadır. 

İtalyan arısı Esmer arıdan daha küçük, daha ince karınlı ve nispeten 

daha uzun dillidir. Dil uzunluğu 6.3-6.6 mm’dir. Kitin rengi karın 

altında ve ilk 2-4. halkalarda daha parlaktır. Ön halkalarda sarı renkli 

bantlar bulunur (Şekil 3).  

 

Şekil 3. İtalyan arısı (Apis mellifera ligustica) ve kapalı yavru düzeni 

Ana vatanı olan İtalya’da sarı renk geniş bir varyasyon gösterir. Açık 

renkli ve geniş bantları olan ailelerin yanında değişik kahverengi 

tonlarda ve çizgi şeklinde dar bantlı ailelere de rastlamak mümkündür. 
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Açık renkli aileler, Kıbrıs arısında olduğu gibi, genellikle sarı renklidir. 

İtalyan arısının sadece abdomenin ucunda siyah bir nokta taşıyan çok 

açık renkli örnekleri Altın arı (Golden bee) olarak bilinir. İtalyan 

arısında vücut kılları da sarımsı renkte olup, bu durum erkek arılarda 

daha belirgindir. Vücut kılları kısa ve sıktır. Kübital indeks orta bir 

değerden yükseğe kadar değişir (2.0-2.7 ve ortalama 2.2-2.5). 

İtalyan arıları genellikle uysaldırlar ve sokma eğilimleri fazla değildir. 

Çoğalma yetenekleri yüksek olup, özellikle güçlü aileler, erken ilkbahar 

başlarından sonbahara kadar, nektar akımına bağlı olmaksızın 

çoğalmalarını sürdürürler. Bu yüksek yavru yetiştirme yeteneğine ve 

ana arının sezon boyunca aynı yüksek yumurtlama yeteneğini 

korumasına rağmen, oğul verme eğilimleri zayıftır.  

Yağmacılığa yatkın ve yön bulma yetenekleri diğer ırklardan düşüktür. 

Güçlü bir arı kadrosuyla kışa girerler ve kışın fazla bal tüketirler. Kuzey 

ülkelerinde, uzun süren kış mevsimlerinde, bir çok güçlüklere sebep 

olurlar. Nektar gelişinin yetersiz olduğu yerlerde, fazla bal tüketmeleri 

ve obur olmaları nedeniyle, açlık sorunu ile karşılaşabilirler.  

Dil uzunluklarının fazla olması sayesinde yoncadan kolayca 

yararlanırlar. İtalyan arısı, hızlı bir petek örme yeteneği ile, en iyi petek 

balı üreten arı durumundadır. Beyaz sırlı bal yaparlar. Petek gözlerini 

beyaz parlak bir sırla kapattıkları için petekleri çekicilik kazanır. İtalyan 

arısı kadar güzel petek balı üreten bir başka ırk yoktur. Arı sütü 

üretimine çok uygundur. 
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İtalyan arıları az propolis taşırlar, fakat yağmacılık ve şaşırma 

eğilimleri diğer ırklara göre fazladır. Bu, birçok üstün özelliklerinin 

yanında istenmeyen bir durum yaratır. 

İtalyan arısı, kışları kısa süren, ılıman ve nemli geçen, nektar akımının 

iyi olduğu ve yazların kurak geçtiği yerlerde ve özellikle Akdeniz sahil 

bölgelerinde çok iyi sonuç vermektedir. Fakat kışların uzun ve sert 

geçtiği, ilkbaharın geç geldiği ve nektar akımının kısa olduğu 

bölgelerde başarılı olamamaktadırlar. İtalyan arılarının bu 

olumsuzlukları Alplerin kuzeyindeki Avrupa’da kolayca 

görülebilmektedir. Amerika’da yapılan çalışmalar sonucunda İtalyan 

arısının Amerika koşullarına uygun ve Amerikan arısı diye bilinen bir 

hattı elde edilmiştir. 

İtalyan arısı diğer ırklara göre ana yenilemeye karşı daha toleranslı 

olup, verilen ana arıyı kolayca kabul ederler. Akariyoz, mum güvesi ve 

Avrupa yavru çürüklüğüne dayanıklıdırlar. İtalyan arıları, yirminci 

yüzyılın başlarında İngiltere’de ortaya çıkan bir epidemide akariyozdan 

etkilenmemişlerdir. Fakat Amerika’da geliştirilen varyetesi akariyoza 

son derece duyarlıdır. 

1.4. Esmer Arı (Apis mellifera mellifera Linnaeus, 1758)    

Ana vatanı Orta Avrupa Alplerinin batısı ve bütün Kuzey Avrupa ile 

Orta Rusya’dır. İberya yarımadasının arıları Esmer arılara oldukça 

yakındır. Esmer arılar, 17. yüzyıldan itibaren Okyanusya üzerinden 

Amerika’ya ve Urallar üzerinden Sibirya’ya götürülmüşlerdir. Fakat 

son yıllarda modern arıcılığın gelişmesi önemlerini azaltmıştır. Halen 

saf ırk olarak Fransa, İspanya, Polonya ve Rusya’da bazı bölgelerde 
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lokal bir öneme sahiptirler. Bir kısım arıcılar tarafından İsviçre, 

Avusturya Alpleri, Almanya ve İskandinavya’da bazı hatları elde 

edilmiştir (İsviçre’de Nigra hattı). Yayılma alanındaki diğer yörelerde 

ise Karniyol, Kafkas ve İtalyan arıları ile melezleşmiş veya tamamen 

bu ırklara dönüştürülmüştür. 

Esmer arılar, iri vücutlu, siyah kitinli, geniş abdomenli ve kısa dilli (5.7-

6.4 mm) arılardır. Vücutları uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Erkek 

arılarda göğüs kılları koyu kahverengi ve bazen de siyahtır (Şekil 4.26). 

Vücut renkleri siyah olup, 2. ve 3. karın halkalarında sarı bantlar yerine 

sarı benekler vardır. Kübital indeks değeri düşüktür (1.3-2.1, ortalama 

1.5-1.7). 

 

Şekil 4. Esmer arı (Apis mellifera mellifera) ve kapalı yavru düzeni 
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Esmer arılar genellikle hırçındırlar. Kovan açıldığında petek üzerinde 

hızlı hareket ederek çerçeveyi terk ederler. Aşırı olmamakla beraber, 

genellikle saldırgandırlar. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Kuzey 

Avrupa’nın Heather Bölgesi arıcıları tarafından, oğul verme eğilimi 

yönünde yapılan uzun ıslah ve seleksiyon çalışmaları sonucunda, 

Heather (funda) arısı olarak bilinen özel bir hattı elde edilmiştir.  

Kışlama yetenekleri çok iyidir, çok ağır geçen kışlatma koşullarında 

bile başarıyla kışlarlar. İlkbaharda yavaş gelişirler. Koloniler yazın ve 

kışın orta güçtedir. Çok çalışkandırlar, fakat dilleri kısadır. Bu nedenle 

yonca gibi bitkilerden yararlanamazlar. İtalyan arısının aksine yavru 

hastalıklarına, mum güvesine ve özellikle akariyoz hastalığına karşı 

duyarlıdırlar. Yirminci yüzyılın başlarında İngiltere’de ortaya çıkan bir 

epidemide Esmer arıların % 95’i akariyozdan ölmüştür. 

Esmer arılar Batı Avrupa’nın ılıman koşullarında geliştirilmişlerdir. Bu 

bölge okyanus etkisi altındadır. Bu nedenle Esmer arıların yavru 

verimleri düşüktür. İlkbahar gelişmeleri yavaş ve bal verimleri düşük 

olan Esmer arılar, bazı istisnalar dışında, modern arıcılığın gelişmesiyle 

tercih edilmez olmuşlardır. Fakat İngiltere ve Norveç’teki zengin 

fundalıklar buralarda diğer ırklardan daha iyi sonuç vermelerini 

sağlamaktadır.  

Yavru gözlerinde daima bal bulunur. Kışlık gıda stoklarını ekonomik 

kullanırlar ve bu nedenle açlıktan ölüm çok az görülür. Bazı ırklarla 

melezlendiklerinde elde edilen hibritlerde üstün bir yaşama gücü ve 

performans görülür. Ancak aşırı sokma eğilimleri ortadan 
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kaldırılamamıştır. Bu nedenle gelecekte dünya arıcılığında 

oynayacakları rol henüz aydınlığa kavuşmuş değildir. 

2. AFRİKA ARI IRKLARI 

Afrika arıları içerisinde ikisi Büyük Sahra’nın güneyinde ve ikisi de 

kuzeyinde olmak üzere dört önemli ırk bulunmaktadır. 

2.1. Tellian Arısı (Apis mellifera intermissa Buttel-Reepen, 1906) 

Fas’tan Libya’ya kadar olan ülkelerde yayılma göstermiştir. Kuzey 

Afrika’nın çoğunlukla ekstrem olan kuru iklim koşullarına uyum 

sağlamış, küçük yapılı, siyah renkli, seyrek ve kısa tüylü, oğul verme 

eğilimi yüksek ve kötü huylu bir arıdır. Doğal yayılma bölgelerinde bal 

verimi yüksektir. Sahra Çölü’nün sarı arısı da bu ırkın bir ekotipi olarak 

kabul edilir. Her ikisi de Orta Afrika’nın arısı (A. m. adansonii) ile Batı 

ve Kuzey Avrupa ırkları A. m. iberica, A. m. mellifera) arasında bir geçit 

formu durumundadır. 

2.2. Mısır Arısı (Apis mellifera lamarckii Cockerell, 1906) 

Sinonimi A. m. fasciata olup, koyu renkli bir arıdır. Abdomende sarı 

bantlara sahiptir. Yayılma alanı Mısır’ın Kuzey Assuan vadisiyle sınırlı 

kalmıştır Çalışkan ve uzun dillidir. Oğul verme eğilimi, savunma ve 

hijyenik davranışı yüksektir.  Saf formları propolis taşımaz, kış salkımı 

kurmaz ve bu nedenle soğuk iklimlerde kışlama yeteneği çok düşüktür.   

2.3. Cape Arısı (Apis mellifera capensis Escholtz, 1822) 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin güney batı sahillerinde çok sınırlı bir 

bölgede bulunmaktadır. Bu ırkın işçi arılarında spermateka 

bulunmakta, fakat işçi arılar hiç bir zaman sperm stoklamamaktadırlar. 
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Buna rağmen anasız kolonilerdeki işçi arılar, döllenme olmaksızın, 

büyük çoğunluğu dişi bireyler olarak gelişen döllü yumurta bırakmakta 

ve bu yumurtalardan ana arı yetiştirebilmektedirler.      

2.4. Afrika Arısı (Apis mellifera adansonii Latreille, 1804) 

Büyük Sahra ile Kalahari arasında yer alan bölgede yayılmıştır. 

Afrika’nın orta kesimlerindeki bütün arılar A. m. adansonii olarak 

adlandırılmaktadır. Vücut renkleri üniform olmayıp, değişik abdomen 

renklerine sahiptir. Açık renkli formları daha hırçın ve sokucudur. , 

Genellikle abdomende bir veya daha fazla sarı bantlı, sarı scutellum’lu, 

karakteristik bir kanat damar deseni olan, kısa kıllı ve çok küçük bir 

arıdır. Büyük ölçüde capensis ve intermissa özellikleri taşır, fakat diğer 

ırklardan kolayca ayrılmaktadır.  

Sudan’dan Güney Afrika’ya kadar uzanan yayılma alanındaki Miombo 

olarak bilinen ormanlık alanlar dünyanın arıcılığa en uygun 

bölgelerinden birisidir. Dünya pazarlarına sunulan bal mumunun çoğu 

bu bölgedeki yabani kolonilerden üretilmektedir.  

Bölge uzun ve kurak geçen sıcak bir iklime ve çok zengin bir nektar ve 

polen akımına sahiptir. A. m. adansonii arısı bu koşullara çok iyi bir 

uyum sağlamıştır. Kuraklığın etkisinden korunmak için, diğer Asya 

arılarında (A. cerana, A. florea ve A. dorsata) olduğu gibi, çıkan oğullar 

yuvayı terk ederek uzak mesafelere göç ederler. Oğul verme eğilimleri 

yüksektir. Küçük oğullar bile yüksek bir yaşama gücüne sahiptir. Doğal 

düşmanlar ve diğer iklim koşulları nedeniyle olan koloni kayıpları 

kolonilerin yılda birkaç defa bölünmesi ve küçük oğullar vererek 

önlenir. Koloniler ağaç kovuğu ve yer altındaki oyuklardan ibaret 
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korumasız yerlerde bile yaşayabilirler. Düşmanlardan korunmak için 

çok yüksek bir hırçınlık davranışı gelişmiştir. 

Birkaç adansonii ana arısı 1956’da Brezilya’ya götürülmüş ve yerel 

ırkların ıslahında kullanılmıştır. Ancak katil arıların (killer bees) ortaya 

çıkmasına sebep olmuşlardır. Bal verimi ile adaptasyon ve üreme 

yeteneğinin yüksek oluşu nedeniyle Brezilya ve komşu ülkelerde 

(Arjantin, Venezuela, vs.) tutulmuştur. Bunların dışında A. m. major, A. 

m. scutellata, A. m. nubica, A. m. littorea, A. m. monticola,... gibi arı 

ırkları da Afrika arısı olarak bilinen ırklar arasındadır.   

3. GEÇİŞ BÖLGELERİNDEKİ YÖRESEL EKOTİPLER 

3.1. Kıbrıs Arısı (Apis mellifera cypria Pollmann, 1879) 

Çok eski yıllardan beri bilinen bir ırktır. Ana vatanı Kıbrıs adasıdır. Dış 

görünüşleri itibariyle İtalyan arılarına benzerler. Fakat İtalyan arısından 

daha küçük ve daha koyu sarıdırlar. İtalyan arısı kirli sarı renkte iken 

Kıbrıs arısı kırmızımsı sarı veya havuç rengindedir.  

En tipik özellikleri aşırı hırçın ve sokucu olmalarıdır. Eskiden çok 

tutulmakla beraber, saf ve diğer ırklarla olan melez formları iyi sonuç 

vermemiş ve yavaş yavaş önemini yitirmiştir. Aynı özellikler Kıbrıs 

arısına yakın olan Suriye arısı (A. mellifera syriaca) için de geçerlidir.   

3.2. Suriye Arısı (Apis mellifera syriaca Skorikov, 1929) 

Suriye arısı, İtalyan ve Kıbrıs arılarına benzemekte ve sayyafi ve 

ghannami diye bilinen iki varyetesi bulunmaktadır. Bu varyeteler 

birbirine çok yakın olup, kolaylıkla ayırt edilemezler. Küçük yapılı bir 

arıdır. Tüylerle kaplı göğüs ve kanatlarının köşeleri sarımtıraktır. 
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Karnın üç segmenti üzerinde soluk renkte çizgiler bulunur. Çok 

çalışkandırlar ve fazla yavru verirler. Oğul verme eğilimleri yüksektir. 

Düşük performans göstermeleri nedeniyle 1948 yılından beri 

ABD’nden ithal edilen İtalyan arıları ile ikame edilmişlerdir. 

3.3. Makedonya Arısı (Apis mellifera macedonica Ruttner, 1988) 

Makedonya ve Kuzey Yunanistan’da bulunur. Yapılan çalışmalar 

Romanya’daki Karpat arısı gibi Makedonya arısının da Karniyol ırkına 

ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlar Orta Avrupa koşullarında diğer 

Karniyol arılarından daha iyi bir performans göstermektedirler. 

3.4. Karpat Arısı (Apis mellifera carpatica Ruttner, 1988) 

Adını Romanya, Ukrayna, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti 

toprakları üzerinde yer alan yaklaşık 1500 km uzunluğundaki Karpat 

dağlarından almaktadır. Esasen Karniyol arısının bir ekotipidir. Karpat 

arısı Karniyol ve Kafkas arılarına benzemektedir. Esmer-gümüş grisi 

rengindedir. Kışlama yeteneği Karniyol arısından daha iyidir. Dil 

uzunluğu Kafkastan daha düşüktür. Karpat ana arıları günlük ortalama 

2.500 yumurtlama hızına sahiptirler. Hızlı gelişen, bal verimi yüksek, 

hastalıklara dayanıklı ve oğul verme eğilimi orta düzeyde olan bir 

genotiptir. 
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Şekil 5 Karpat arısı (Apis mellifera carpatica) ve kapalı yavru düzeni 

4. TÜRKİYE ARI IRKLARI 

Anadolu’da arılar ve arıcılığa ilişkin ilk bilgiler Orta Anadolu’da 

Boğazköy’de yapılan kazılarda ve M.Ö. 1.300 yıllarına ait Hitit 

kitabelerinden elde edilmiştir. Ülkemiz; Kafkas, Suriye, Kıbrıs, İtalyan 

ve Karniyol arı ırklarının doğal yayılma alanlarının çevrelediği bir 

coğrafik bölgede yer almaktadır. Türkiye, kuzey 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 Karniyol arısının (A. m. carnica) ve batıdan ise 

İtalyan arısının (A. m. ligustica) anavatanları ile çevrilidir.  

Ülkemizin 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. 

Yani Anadolu, dünyadaki birçok önemli bal arısı ırk ve ekotipinin 
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birbirine karışarak harman olduğu bir gen bankası durumundadır. Bu 

nedenle yabancı arı ıslahçılarınca dünyanın önemli ve zengin gen 

havuzlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz tek başına 

dünyadaki arı genetik zenginliğinin % 23-24’üne sahiptir. Bir ırkın 

bulunduğu sanılan bir yörede başka ırklara da rastlamak mümkündür. 

Yani çok özel ve kapalı bölgeler dışında Anadolu’da tek bir arı tipinden 

söz etmek zorlaşmaktadır.  

Ülkemizde ana arı yetiştiriciliği ve pazarlanması hemen hemen 

tamamen Kafkas ırkına dayalı olarak sürdürülmektedir. Böylece 

bilinçsiz bir şekilde adeta ülkemiz arıcılığını kafkaslaştırma çabası 

gösterilerek sıcak iklime sahip Ege ve Akdeniz sahil bölgelerine bile 

Kafkas damızlık satışı yapılmaktadır. Diğer taraftan ülkemizde giderek 

yaygınlaşan göçer arıcılık nedeniyle, Anadolu arı populasyonlarındaki 

karşılıklı etkileşim ve dejenerasyon artarak genetik varyasyon 

daralmaktadır.  

Anadolu bal arılarına ilişkin ilk taksonomik çalışmayı 1941 yılında 

Bodenheimer gerçekleştirmiştir. Fakat Anadolu arısının taksonomik 

sınıflandırılması ilk defa 1953 yılında Apis mellifera anatoliaca adıyla 

Maa tarafından yapılmıştır. Brother Adam, 1954, 1962 ve 1972 

yıllarında Anadolu’dan topladığı arı örneklerinde yaptığı çalışmalardan 

Anadolu’da tek bir ırk değil, birkaç ırkın ve ara formlarının 

bulunduğunu bildirmiştir. Nitekim Türkiye’nin Orta Anadolu merkezli 

çok büyük bir bölümünde Anadolu’ya özgü, ayrı ve çok değerli bir ırk 

olan Anadolu arısı (Apis mellifera anatoliaca Maa, 1953) ve onun 

değişik ekotipleri hakimdir (Şekil 5).   
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Brother Adam, Orta Anadolu arılarının koyu renkli, koloni 

özelliklerinin çok farklı ve üstün olduklarını; ciddi ve planlı bir ıslah ve 

seleksiyon programıyla çok yüksek özelliklere sahip homojen bir 

standart ırk elde edilebileceğini belirtmiştir. Anadolu arısı, henüz 

gerçek anlamda ve bilimsel yöntemlerle ırk özellikleri belirlenmemiş 

olmakla beraber, batı ülkelerinde çok aranan ve melezlemelerde 

kullanılarak iyi sonuçlar veren bir arıdır.  

 

Şekil 6. Anadolu, önemli balarısı ırk ve ekotiplerinin bulunduğu bir gen havuzudur. 
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Nitekim, Brother Adam’ın Anadolu’nun Giresun merkezli Karadeniz 

Bölgesi’nden toplayıp götürdüğü arılar İngiliz yerli arılarının ıslahında 

kullanılmıştır. Yıllar süren ıslah ve seleksiyon çalışmalarında İngiliz 

yerli arıları Anadolu erkek arılarıyla çiftleştirildiğinde elde edilen yeni 

genotipin çok hırçın oluğu görülerek bu melezleme programından 

vazgeçilmiştir. Fakat Anadolu arısının ana arılarının İngiliz yerli 

arılarının erkekleriyle melezlenmesi şeklinde sürdürülen uzun ıslah ve 

seleksiyon çalışmaları sonucunda hırçınlık sorunu giderilmiş ve % 128 

katı verim artışı gösteren ünlü Buckfast arısı elde edilmiştir.  

Finlandiya’da Anadolu arısının ana arılarıyla Fin arıları melezlenerek 

elde edilen melez döllerin Fin arılarına göre üç kat daha fazla bal verimi 

ortaya koydukları; bazı kaynaklarda da Anadolu arısının ana arılarının 

Kafkas ve İtalyan ırkı ana arılarından on kat daha fazla fiyatla alıcı 

bulabildiği bildirilmektedir. 

Bu güne kadar birçok Türk araştırıcının da üzerinde çalışma yaptıkları 

Anadolu arısı (A. m. anatoliaca Maa, 1953)’nın bilinen bazı önemli 

özellikleri aşağıda özetlenmiştir:  

1. Anadolu arısı, vücut büyüklüğü ile vücut rengi açısından İtalyan 

arılarına benzemektedir. Kirli sarı görünümünde olmakla beraber 

vücut rengi üniform değildir. Scutellum genellikle koyu portakal 

rengindedir. Abdomenin posterior-dorsal kısmında ve ventralinde 

renk koyu kahvedir. Erkek arılarda vücut rengi siyahtır. 

2. İlkbahar başlarındaki elverişsiz çevre koşullarında yavaş 

gelişirler, boş yere enerji harcayarak gıda stoklarını gelişigüzel 

tüketmezler. Bu durum esas nektar akımı sonrasında ve nektar 
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kıtlığı yaşanan dönemlerde de devam eder. Fakat şaşırtıcı bir 

yavru yetiştirme enerjisine sahiptirler. Uygun çevre koşulları 

geliştikçe yoğun bir kuluçka faaliyetine girerek hızla çoğalıp 

nektar akımına güçlü koloniler olarak girerler.  Anadolu’nun 

bozkır koşullarına çok iyi uyum sağlamıştır. Çok güçlü koloniler 

oluşturmamakla birlikte; kıt doğal kaynakları iyi değerlendirirler. 

Bal verimi orta düzeydedir.  

3. Anadolu arısında yağmacılık eğilimi fazla değildir. Koloni 

kontrollerinde petekler üzerinde sakin ve uysaldırlar. Fakat serin 

havalarda ve akşam üzeri hırçınlaşırlar.  

4. Anadolu arısı çalışkan ve dayanıklı olup; gıda toplama gücü, 

tutumluluğu ve kışlama yeteneği diğer arı ırklarıyla 

karşılaştırılamayacak kadar çok yüksektir. Uygun olmayan 

koşullara olağanüstü bir dayanıklılık ve yüksek yaşama gücü 

gösterirler. Ağır kışlatma koşullarında bile üstün bir başarıyla 

kışlayarak ilkbahara çıkmaktadırlar. 

5. Anadolu arısında ana arılar damızlık değerini ve üstün 

yumurtlama yeteneklerini kaybetmeksizin 4 yıl başarıyla analık 

yapabilmekte ve bu üstün niteliklerini döllerine aktarabilmek-

tedirler.  

6. Yön belirleme ve çevreye uyma yeteneği çok gelişmiştir. 

Çiftleşme uçuşuna çıkan ana arılar % 5’i geçmeyen bir kayıpla 

kendi kovanlarına dönerler. Bu oran İngiliz ırklarında % 22.5 ve 

Karniyol ırkında ise % 10 olarak bildirilmektedir. 
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7. Anadolu arıları kovandaki çerçeveler arasına ilave petek örerler 

ve kovana çok fazla propolis taşıyıp kullanarak koloni 

kontrollerini güçleştirirler. 

8. Oğul verme eğilimleri yüksektir.  

9. Paraliz virüsüne karşı duyarlı olmakla birlikte, akariyoz ve 

nosemaya dayanıklılığı Kafkas arısından daha yüksektir.  

10. Anadolu arısı üniform olmayıp değişik bölgelerdeki ekolojik 

koşullara uyum sağlamış birçok değerli ekotipi bulunmaktadır. 

Karadeniz arısı, Muğla (Ege) arısı, Trakya arısı, Düzce arısı ve 

Güneydoğu arısı bunlardan sadece bazılarıdır (Şekil 6).  

Sonuç olarak, Anadolu arısının değişik ekotipleri ıslah edilebilir birer 

ham materyal olup; üzerinde sistemli ve bilinçli çalışmalar yapılarak 

daha iyi sonuçlar almak mümkündür. Bunlar sadece Türkiye için değil; 

dünya arıcılığının gelişmesi için de çok önemli ve mutlaka 

değerlendirilmesi gereken biyolojik bir servettir. Ancak yöresel tipler 

bile kendi içerisinde çeşitli özellikler bakımından geniş bir varyasyon 

göstermekte ve yıllardır uygulanmakta olan göçer arıcılık bu değerli 

ekotiplerin giderek birbirine karışmasına yol açmaktadır.  

Alınacak bazı ıslah önlemleriyle özellikleri sabitleştirme yönünde çaba 

harcanması gerekmektedir. Çünkü sahip olduğumuz potansiyel 

arıcılığımızın gelişmesinde büyük bir önem taşımaktadır.  

Bu nedenle mevcut ekotipler birer gen kaynağı olarak korunmalı ve 

planlı bir ıslah ve seleksiyon çalışması ile üstün özelliklerin bir araya 

getirilip sabitlendiği homojen bir sürü elde edilerek dünya arıcılığına 
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kazandırılmalıdır. Bu konuda üniversitelerimize ve araştırma 

enstitülerimize büyük görevler düşmektedir. 

5. FARKLI IRKLAR ARASINDAKİ DOĞAL 

ÖZELLİKLERDEN FAYDALANMA 

Koloni gelişme gücü ve yeteneği, petekler üzerindeki sakinliği ve 

uysallığı, gıda toplama kapasitesi arıların başlıca kalite unsurlarıdır. 

Ayrıca ekstrem kışlatma koşullarına dayanıklılık, hastalıklara direnç, 

yavru yetiştirmede mevsimsel varyasyonlara uyum ve yön bulma da 

arılar için üzerinde durulan diğer özelliklerdir. Bir ırkın doğal 

seleksiyonundan beklenen arıcının beklentilerine ve ihtiyaçlarına 

bütünüyle cevap verecek bir gelişme göstermesidir. 

Farklı ırkların belirli karakterlerinin karşılaştırılması, bu ırklardan 

birinin diğerine olan üstünlüğünü ortaya koyar. Bazen bir ırkın yerine 

bir başkası ikame edilerek verimlilik artırılabilir. Ancak bu yapılırken 

ikame edilen ırkın orijinal yayılma bölgesindeki çevre koşulları dikkate 

alınmalıdır. Çünkü örneğin, ılıman iklime sahip bir bölgenin arısı 

dağlık bir bölgedeki çevre koşullarına zor uyum sağlamaktadır.  

Bir ırkın kendi içerisinde seleksiyon yapılarak verim artışı sağlanabilir. 

Bu yöntem, yoğun akrabalı yetiştirme söz konusu olursa, ancak bir 

dereceye kadar tatmin edici bir sonuç vermektedir. Akrabalı yetiştirme 

genellikle döllü yumurta oranının düşmesine, koloni gücünün 

azalmasına yol açmakta ve sonuçta koloni diğer kolonilerden yavrulu 

petek takviyesi yapılmaksızın yaşayamaz hale gelmektedir. 
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Hayvan yetiştirmenin diğer sahalarında, elde edilen yeni ırklar 

genellikle farklı coğrafik ırkların melezlenmesine ve uzun bir süre 

seleksiyon ve akrabalı yetiştirme programı uygulamak suretiyle 

karakterlerin stabil hale getirilmesi esasına dayanmaktadır. Fakat 

çiftleşmenin kontrolünün güç oluşu nedeniyle bu yöntem arı 

yetiştiriciliğinde henüz yeterince kullanılamamıştır. 

Günümüzde kültür bitkilerinde heterosis (melez azmanlığı) etkisi geniş 

bir biçimde kullanılmaktadır. Bu yöntem sadece birkaç tür hayvana 

uygulanabilir. Yüksek döl verme kabiliyeti nedeniyle bunlardan birisi 

de bal arısıdır. Oluşan ilk melezlerin performansı ebeveynlerinkinden 

daha yüksek olup, bunlar iki yolla elde edilebilir. 

1. Akraba hatlardan elde edilen ikinci kuşak hibritler: Mısır 

üretiminde kullanılan klasik yöntemler arı yetiştiriciliğinde de beklenen 

sonuçların alınacağını göstermektedir. Çünkü hibritler, bal üretiminde 

olduğu kadar yumurta bırakmada da kontrol gruplarına üstün olup, 

üretim artışı % 34 kadardır. 

2. İki coğrafik ırkın melezlenmesi: Önceden akrabalı yetiştirme 

uygulanmamış iki coğrafik ırk melezlendiğinde de melez azmanlığı 

ortaya çıkmaktadır. Bu hususta yapılan araştırmalardan elde edilen 

sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo1. Heterosis Amaçlı Melezleme Sonuçları (Ruttner, 1984). 

Melezleme Bal Üretiminde Artış 

Mellifera x Carnica Ebeveynlere göre % 31 daha fazla* 

Mellifera’ya göre % 55 daha fazla** 

Carnica x Mellifera Carnica’ya göre % 33 daha fazla, çok 

hırçın 

Ligustica x Carnica Carnica’ya göre % 70 daha fazla, 

hırçın 

Carnica x Ligustica Carnica’ya göre % 10 daha fazla, uysal 

Ligustica x Mellifera x 

Mellifera 

Mellifera’ya göre % 153 daha fazla 

Caucasica x Mellifera Mellifera’ya göre % 15-66 daha fazla 

Caucasica x Ukranians Lokal arılara göre % 65-165 daha fazla 

*: Ruttner, 1968, **: Bornus, 1972. 

İki ırkın bütün ekotiplerinin melezlenmesinde aynı melez azmanlığı 

ortaya çıkmaz. Mellifera x Carnica melezi ise bal üretimi, koloni 

gelişimi ve davranış bakımından en iyi melez arıdır. Fakat soğuk 

kışlarda nosemaya duyarlıdır. Bütün bunlara rağmen, aynı ırkın farklı 

ekotipleri arasında yapılan melezlemelerde bile elde edilen yeni 

genotiplerde melezlenmemiş kontrol gruplarından önemli miktarda 

daha fazla bal üretimi sağlanabilir. 
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1. GİRİŞ 

Tatlı ve saf bir besin kaynağı olarak görülen bal, çiçekli bitkilerin 

nektarlarından ve/veya bitkiler üzerinde yaşamını sürdüren böceklerin 

salgılarından oluşmaktadır. Günümüzde ticari kapasitesi yüksek, 

besleyici özellikleri açısından önemli bir konumda bulunan ve tıbbi 

özellikleri öne çıkarılan bal gelecek yıllar için de yapısal özelliklerinin 

araştırılmasına ve zenginleştirilmesine açık bir besin kaynağıdır.  

Türk Gıda Kodeksinin tanımına göre bal, ‘’Bitki nektarlarının, 

bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları 

üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı 

tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirilerek 

değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak 

olgunlaştırdığı doğal üründür ‘’(TGK 2012/58).  Bal arısının ürettiği 

bu ürün tat, koku ve aroma olarak birbirlerinin aynısı değildir. Bunun 

nedeni bal üreten arı ırkları (kafkas arı ırkı, italyan arı ırkı, anadolu arısı 

vb.) arasındaki farklılıklardan ve yararlandığı bitkilerin çeşitliliğinden 

kaynaklanmaktadır. Balın aromasını veren maddeler balın kimyasal 

içeriğini oluşturan maddeler olduğu için farklı bölgelerde farklı 

floralardan kaynaklanan ballarda kimyasal içerik olarak farklı değerlere 

sahip olacaktır.  

Türkiye’de bitkilerin çiçeklenme dönemlerinin farklı bölgelere göre 

değişkenlik göstermesi, çeşitli coğrafi bölgelerin kendine has çevre 

koşullarını barındırması, farklı arı ırk ve ekotipinin çeşitli ekolojik 

koşullarda nektar ve polen sağlayıcı zengin floral kaynakların 

bulunması balların yapısal ve fonksiyonel çeşitliliğini oluşturmaktadır. 
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Bal, içeriğinin zenginliği ve çeşitliliği ile karmaşık bir yapıya sahiptir. 

Ayrıca balın hasat zamanı ve bulunduğu coğrafya da yapısal 

farklılıklarının oluşumunda etkilidir.  Bu nedenle balın içeriği ile ilgili 

analizler çok sayıda farklı parametreler içermektedir. Tamamen doğaya 

bağımlı olarak elde edilen balın kimyasal ve fiziksel özellikleri balın 

kaynağını oluşturan bitki tipine, bulunulan yöre ve iklim koşullarına, 

hasat yöntemi ve hasat zamanı ile hasa sonrası balın depolanma şekline 

göre değişebilmektedir.  

2. KAYNAKLARINA GÖRE BALIN SINIFLANDIRILMASI 

2.1. Çiçek Balı 

Çiçek balı, bal arısının çiçekli bitkilerdeki nektaryumlarından elde 

ettiği nektarı, salgı bezleri ile karıştırarak daha zengin bir ürün elde 

etmesi ve bu ürünü peteklerde olgunlaştırması ile oluşur. 

Bal arılarının karbonhidrat ihtiyacını karşılayan nektar, bal arılarının 

midelerinde salgı bezlerinden salgılanan maddeler ile karıştırılarak 

kovana taşınmaktadır. Türkiye’de üretilen balların büyük bir kısmını 

çiçek kaynaklı ballar oluşturmaktadır. Çiçek balları, düşük oranda kül, 

sukroz, mineral madde ve yüksek oranda invert şeker içermektedir. 

2.2. Salgı Balı 

Bal arılarının bitkilerin üzerinde yaşayan çeşitli böceklerin salgılarını 

toplayarak kendi öz salgı maddeleriyle karıştırarak oluşturdukları ve 

peteklerde olgunlaştırdıkları bala salgı balı denilmektedir. 

Salgı balı içerisinde yer alan çam balları keskin bir aroma ve tada sahip 

olmayan, oldukça koyu kıvamlı, kristalleşme gerçekleştirmeyen ve 
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çevre kirliliğinden etkilenmeden çam ormanlarında üretilmektedir. 

Çam balları özellikle çiçek ballarına oranla düşük asitlik seviyesine 

sahip olması nedeniyle asidik ortamda oluşan HMF’nin oluşma 

ihtimalinin düşük olması sebebi ile ısıtılmaya karşı toleransı yüksektir. 

Salgı balının yapısal olarak karakterini, koyu rengi, elektriksel 

iletkenliği, kül miktarı ve yüksek pH değeri oluşturmaktadır. 

2.3. Zehirli Bal 

Zehirli bal yada deli bal olarak adlandırılan bal, orman gülü ve datura 

gibi bitkilerin özlerinden alınan maddeler ile oluşturalan ballardır. Bu 

balı tüketen insanlarda baş dönmesi, bulantı, terleme, halsizlik gibi 

sağlık sorunları yaşanabilmektedir. 

2.4. Yapay Bal 

Doğal bir bal olmayan, içerisine sakkaroz, nişasta şekeri katılan, yapay 

olarak aroma maddeleri katılan, kıvam, görünüş-renk olarak doğal bala 

benzeyen ürünlerdir. 

2.5. Besleme Bal 

Fazla çiçek bulunmayan bölgelerde kimi arıcılar kovanların çevresine 

kaplar içerisinde şeker şurupları koyarak arıları bunlarla beslerler. Bu 

şekilde beslenen arılar bu şurupları kendi salgıları ile karıştırarak 

peteklerin içerisine paketleyerek doğal olmayan bal üretirler. Bu 

balların tadı farklı olmakla beraber renkleri açıktır ve sakkaroz miktarı 

%10’un üzerindedir.   
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2.6. Expres Bal 

Tıbbi değerinin arttırılması amacı ile ballara, tıbbi değeri olan katkılar 

şuruplarla karıştırılarak arılara verilmesi sonu elde edilen ballara expres 

bal denmektedir ve bu ballar tedavi amacı ile kullanılabilmektedir. 

3. BALIN BİLEŞENİ 

Doğal bal bileşiminde bulunmayan organik/inorganik maddelerden ari 

olarak gıda katkı malzemeleri dahil olmak üzere herhangi bir katkı 

maddesi içermemelidir. Bal yapısında bulunan yaklaşık 200 bileşen ile 

çok fonksiyonlu, tıbbi-aromatik bir kaynaktır. Bal içerdiği enzimler, 

aminoasitler, mineraller, vitaminler, organik asitler, flavonoidler ve 

fenolik asitler nedeniyle besleyici, sindirimi kolay, sağlık acısından 

faydalı ve tedavi edici fonksiyonlara sahip bir gıdadır. Coğrafi bölgeler 

ve botanik kaynaklar balın kimyasal içeriğini etkilemekle birlikte genel 

olarak; %82 karbonhidrat, %17 su, %0.7 mineral ,%0.3 vitamin, fenolik 

bileşikler, protein, serbest aminoasitler, organik asitler gibi makro ve 

mikro bileşenlerden oluşmaktadır. Tablo 1. de balın temel bileşenleri 

görülmektedir. Fruktoz ve glukoz balın içeriğinde yer alan temel 

şekerlerdir. Bu monosakkaritlerin haricinde maltoz, sakkaroz, laktoz, 

galaktobiyoz ve izomaltoz gibi bileşenleri de bulundurmaktadır. Balın 

yüksek karbonhidrat içeriği 0.59-0.63 aralığında düşük su aktivitesi 

neden olmaktadır. 
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Tablo 1. Balın içeriğine ait özellikler (TGK 2012/58) 

Balın İçereğine Ait Özellikler 

 Çiçek Balı Salgı Balı Çiçek ve Salgı 
Balı Karışımı 

Nem (en fazla) % 20 % 20 % 20 

Sakaroz 
(en fazla) 

5 g/100 g 5 g/100 g 5 g/100 g 

Fruktoz +Glukoz (en az) 100 g’da 60 g 100 g’da 45 g 100 g’da 45 g 

Fruktoz / Glukoz 0,9 - 1,4 1,0-1,4 1,0-1,4 

Suda çözünmeyen madde 
(en fazla)* 

0,1 g/100 g 0,1 g/100 g 0,1 g/100 g 

Serbest asitlik 
(en fazla) 

50 meq/kg 50 meq/kg 50 meq/kg 

Elektrik iletkenliği En fazla 0,8 
mS/cm 

En az 0,8 
mS/cm 

En fazla 0,8 
mS/cm  

Diastaz sayısı 
(en az) 

8 8  8  

HMF (en fazla)** 40 mg/kg 40 mg/kg 40 mg/kg 

Balda protein ve ham bal 
delta Cl3 değerleri 

arasındaki fark

 
-1,0 veya daha 

 
-1,0 veya daha 

 
-1,0 veya daha 

Balda protein ve ham bal 
delta Cl3 değerlerinden 
hesaplanan C4 şekerleri 

oranı

%7 %7  %7 

Prolin miktarı 
(en az) 

300 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 

Naftalin miktarı (en 
fazla)*** 

10 ppb 10 ppb 10 ppb 

 

3.1. Balın Fiziksel Özellikleri 

Her balın kendine özgü rengi, aroması, akışkanlığı, özgül ağırlığı ve 

kristalizasyonu gibi özellikleri bulunmaktadır.  
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3.1.1. Balın Rengi  

Bal Tebliği’ne (2012/58) göre balın rengi su beyazı ile koyu amber renk 

arasında değişiklik göstermekte olup (TGK 2012), Pfund adı verilen 

milimetrik bir renk skalasına göre değerlendirilmektedir (Belay et al 

2015). Koyu renkli balların renk oranlarının kül ve aminoasit/şeker 

oranıyla alakalı olduğu ileri sürülmektedir (Tolon 1999, Bölükbaşı 

2007). Bunun yanında balın rengine etki eden ksantofil, karoten gibi 

farklı bitki pigmentleri de bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli floral 

kaynaklar, ticari işleme yöntemleri ortam sıcaklığı ve depolama 

koşullarının balın rengine etki ettiğini gösteren fazlaca çalışma 

yapılmıştır (Bölükbaşı 2007).  

3.1.2. Balın Lezzet ve Aroması 

Balın tadı ve aroması, üretildiği bitki kaynağına, arı ırkına ve iklim 

koşullarına göre değişmektedir. Bu koşullar altında balın kendine has 

tad, koku ve aromaya sahip olması gerekir.  Balda aromayı sağlayan 

esas maddeler ketonlar, aldehitler, esterler, serbest asitler ve alkollerden 

oluşmaktadır. Uçucu alkoller bu maddeler içerisinde en öne 

çıkmaktadır. Nektarlar balın aroma maddelerinin kaynağını 

oluşturmaktadır ve hangi bitki kaynağından toplanmış ise aroması da o 

bitkiye özgü balda baskın olarak hissedilir (Doğan 2007). 

3.1.3. Balın Vizkozitesi 

Balın viskozitesi, kovandan çıkarılması ile birlikte, süzülmesi, 

işlenmesi ve paketlenmesi süreçlerinin tümünde önemli yer tutar 

(Yanniotis et al 2006). Balın vizkoszitesi genellikle, su miktarı 
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azaldıkça artmakta olup,  bitki kaynağı, nem ve sıcaklık değerlerine 

göre değişmekte ve nem oranı düştükçe sıcaklık etkisi artmaktadır 

(Yanniotis et al 2006). 

3.1.4. Balın Elektriksel İletkenliği 

Elektriksel iletkenlik, balın protein miktarına ve bitki orijinine bağlı 

olarak değişmekte ve çiçek balı ile salgı balının ayrımında kullanılan 

bir parametrelerden biridir. salgı balının elektriksel iletkenliği çiçek 

balından daha yüksektir (Bölükbaşı 2007). Balda bulunan organik 

asitler, mineraller ve protein miktarı balın elektriksel iletkenliğini 

artırırken balın su içeriği iletkenliği azaltmaktadır (Chua et al 2012). 

Bal Tebliği’ne göre çiçek ballarının elektriksel iletkenlik değeri en çok 

0.8 mS/cm ve salgı ballarının ise en az 0.8 mS/cm olmalıdır (TGK 

2012).   

3.1.5. Balın Polarizasyonu 

Balın içerdiği şeker miktarı ve orjini balın polarize ışığı çevirme yönü 

ve miktarını değiştiren en önemli etkenlerdir. Salgı balları polarize ışığı 

sağa çevirirken, çiçek balları sola çevirmektedir. Bu özellikten 

faydalanarak balın nektar kaynağı ve tağşişi saptanabilmektedir 

(Bölükbaşı 2007). 

3.1.6. Balın Kristalizasyonu 

Balın kristalize olmasında viskozitesi, depo sıcaklığı ve yapısında 

bulunan diğer maddeler etkili olmaktadır. Balda bulunan fruktoz, 

glukoz ve su oranları balın kristalize olma süresini etkileyen 

içeriklerdir. Fruktoz/glukoz oranı birbirine yaklaştıkça kristallenmenin 
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daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. Baldaki su miktarına oranla 2 kat 

fazla glukoz bulunması kristalizasyonu önemli düzeyde arttırmaktadır. 

Kristalizasyon, ülkemizde akışkan ve berrak bal tercih eden tüketicinin 

seçimini olumsuz yönde etkilemekle beraber balın ambalajlanması ve 

dolumu sırasında çeşitli problemlere neden olabilmektedir.  

3.2. Balın Kimyasal Özellikleri 

Balın kimyasal özelliklerinin tanımlanmasında nem, asitlik değeri, kül 

miktarı ve mineral madde içeriği, protein, prolin miktarı, karbon izotop 

oranı, enzim içeriği ve aktivitesi, HMF içeriği ve antioksidan aktivitesi 

başlıca parametrelerdir.  

3.2.1. Balın Nemi 

Balın su içeriğini, kovanda bal arılar tarafından olgunlaştırıldıktan 

sonra nektardan kalan nem oluşturur. Dolayısıyla balda nem miktarı 

olgunlaşma, hava ve iklim koşulları, salgılama ve koloninin gücüne 

göre değişiklik gösterir. Balın raf ömrünü etkileyen nem depolama 

şartlarına bağlı olarak da değişebilmektedir. Balın stabil kalabilmesinin 

ve maya fermentasyonu karşı koyabilmesinin şartlarından biri düşük 

nem oranı olmakla birlikte balın olgunluk derecesini de göstermektedir 

(Erdoğan et al 2004). 

3.2.2. Balın pH ve Asitlik Değeri 

Glukoz oksidaz enziminin aktivasyonu sonucu ortaya çıkan glukonik 

asit balın asitliğini oluşturan en önemli etkendir. Bunun yanında balın 

içeriğinde bulunan formik, bütirik, asetik, sitrik, laktik, malik, maleik, 

aksalik, süksinik, oksalik, kitoglutarik, tartarik, pirüvik, 2-3 
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fosfogliserik, glukoz-6-fosfat ve gliserofosfat asitleri balın yapısına 

katılan asitlik kaynaklarıdır (Tolon 1999, Korkmaz 2010). Asidik 

yapıda bulunan balın pH değeri ortalama 3.9 olup üretildiği değişik 

coğrafi bölgelere ve içeriğine bağlı olarak 3.4 ile 6.1 arasında değişiklik 

göstermektedir. Balın asidik özelliği, yapısına katılan riboflavin 

(vitamin B2), nikotinik asit, tiamin (vitamin B1), pantotenik asit, 

pridoksin (vitamin B6) ve askorbik asit (vitamin C) gibi önemli 

vitaminlerin deformasyona uğramasını geciktirmektedir (Tolon 1999). 

3.2.3. Balın Kül İçeriği 

Kül, gıdalarda mineral ve tuz içeriğinin bir göstergesidir. Baldaki kül 

miktarı içeriğindeki mineral madde miktarı ile belirlenmektedir. Balın 

rengini belirlemede etkin parametre olan kül miktarı balın renginin 

koyu olmasını sağlamaktadır. Kül miktarı ile balın rengi arasında 

pozitif yönlü bir korelasyon bulunmakla beraber bala acı tat da 

vermektedir (Şahinler et al 2004). Ayrıca amino asit ve şekerler 

arasındaki etkileşim ve bulunma yoğunlukları balın renginin 

koyulaşmasında etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda balın 

renginin amino asit/şeker ve kül oranıyla ilgili olduğu bildirilmektedir 

(Tolon 1999, Bölükbaşı 2007). Balın kül içerikleri de arıların 

yararlandığı botanik çeşitliliğine bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Çam ballarındaki kül diğer ballardaki kül miktarından yüksektir.  

3.2.4. Balın Mineral İçeriği 

Bal içeriğinde bulunan başlıca mineraller potasyum, sodyum ve 

kalsiyumdur. Türkiye orijinli ballarda en yüksek oranda bulunan 

mineral potasyum olup bunu sodyum, kalsiyum, kadminyum, demir, 
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bakır, çinko, mangan ve magnezyum izlemektedir. Salgı balında toplam 

mineral içeriği ortalama 52 mmol/kg bulunurken çiçek balı için 13 

mmol/kg’dır.  

3.2.5. Balın Protein ve Prolin İçeriği  

Bal, %0,5 den düşük oranlarda olmakla birlikte protein içermektedir. 

Balın tağşişinin belirlenmesi açısından önemli olduğu gibi protein 

içeriği, beslenme yönünden de önemlidir (Tolon 1999).  Miktarı balın 

cinsine göre değişmekte olan protein, arıdan veya bitkiden kaynaklı 

olarak balda bulunmaktadır. Protein ve aminoasitlerin temel kaynağını 

polen oluşturmaktadır (Hemosin et al 2003). Balın protein içeriği ile 

prolin miktarı arasında bir bağlantı bulunmakta ve genellikle protein 

miktarı prolin miktarı ile tespit edilebilmektedir. Çünkü prolin 

aminoasitlerin % 50-85’ini oluşturmaktadır (Bogdanov 2002, 

Hermosin et al 2003). Ayrıca prolin içeriği bal orijinleri arasında önemli 

oranda çeşitlilik göstermektedir. Arı tarafından balın olgunlaştırılması 

aşamasında bala katılan tek aminoasit prolindir. Ayrıca  baldaki prolin 

miktarı, sakaraz ve glukozoksidaz aktiviteleri gibi balın olgunluk 

düzeyini yansıtan bir indikatördür (Hermosin et al 2003). Prolin ayrıca 

balda tağşiş kriteri olarak analiz parametreleri arasında 

kullanılmaktadır. Polen aminoasitlerin kaynağını oluşturduğu için, 

balda bulunan aminoasitler balın botanik orijinini de belirtmektedir 

(Hemosin et al 2003). Balda, prolin dışında 26 amino asit daha 

belirlenmiştir ve bunların yapıya katılma oranı balın kaynağına (salgı 

veya nektar) göre değişiklik göstermektedir (Hemosin et al 2003). Türk 

Gıda Kodeksi (2012)’ne göre balda prolin miktarının, en az 300 mg/kg 
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olması gerekmektedir (Tablo 1). Prolin miktarı, şurub ile beslenen 

arılardan elde edilen bal ile doğal bitki nektarlarından beslenenarılardan 

elde edilen balın ayrılmasında önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. 

Ancak günümüzde bala dışarıdan prolin aminoasidinin eklenmesi ile 

doğal olmayan balların prolin içeriği kriterler çerçevesinde 

ayarlanabilmektedir. Bu sebeble prolin miktarı doğal ve doğal olmayan 

balların ayrılmasında tek kriter olarak kullanılmamalıdır.  

3.2.6. Balın Enzim İçeriği  

Diastaz, invertaz ve β-glukozidaz enzimleri balın bileşiminde bulunan 

temel enzimlerdir. Arı ve nektar kaynaklı olan diastaz enzimi ısıl işlem 

ve uzun depolama sürelerinde aktivitesini kabettiği için balın 

tazeliğinin saptanmasında önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır 

(Sak-Bosnar ve Sakac 2012). Nektar ve arı kaynaklı bir enzim olan 

diastaz enzimleri balın ısıl işlemi ve depolanması esnasında inaktive 

olduğundan balın tazeliğinin saptanmasında kriter olarak 

kullanılmaktadır. Balın sıcaklığı 90-100oC değerlere çıkarıldığı zaman 

diastaz enzimi geri dönüşümsüz olarak yıkılmaktadır. Ayrıca, 300C’de 

200 gün depolanan ballardaki diastaz yıkımının, bala 700C’de 5.3 

saatlik ısıl işlem uygulanması ile aynı olduğu görülmüştür (Karadal ve 

Yıldırım 2012).  

3.2.7. Balın Karbonhidrat İçeriği 

Balın kuru maddesinin % 95 - 99’unu şekerler oluşturur. Balın 

vizkozitesi, enerji değeri, kristalleşme özelliği ve nem tutma gibi 

fiziksel özellikleriden sorumlu olan şekerler başlıca glukoz, fruktoz, 

tranoz, maltoz, izomaltoz, levüloz, sukroz, melezitoz ve rafinoz gibi 
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bileşenlerden oluşmaktadır.  Balın yapısındaki üç önemli bileşimden 

fruktoz % 35 - 40, glukoz % 30 -35 ve su % 16-18 oranında 

bulunmaktadır. Bunların haricinde geriye kalan % 14’lük oranı ise 

mineral maddeler, enzimler, bazı disakkaritler, trisakkaritler, 

oligosakkaritler, ve vitaminler oluşturmaktadır. Depolanma sırasında 

artan oranlarda balın % 69 - 78’lik kısmı invert şeker halinde 

bulunurken invert şeker, nektardaki sakkarozun, asitler ve invertaz 

enzimi etkisiyle glukoz ve fruktoza parçalanmasıyla oluşmaktadır. 

Balın depolanma süresine bağlı olarak yapısında bulunan monosakkarit 

yapılar oransal olarak azalmaktadır (Tolon 1999, Korkmaz 2010).  

3.2.8. Balın HMF (Hidroksimetilfurfural) İçeriği  

Monosakkaritler derişik asit çözeltisi içerisinde ısıtıldığında 

dehidrasyona uğrayarak ve furan türevlerine dönüşmektedirler. 

Aldopentozlar furfurala dönüşürken, aldoheksozlardan 5- 

hidroksimetilfurfural (HMF) oluşmaktadır. Balın kristalleşmesini 

engellemek ve bala kontamine mikroorganizmaların etkinliğini 

azaltmak için kullanılan bir yöntem olan ısıl işlem sırasında diastaz 

aktivite kaybı ve HMF artışının kontrol altında tutulması gerekmektedir 

(Tosi 2002). Çünkü, sıcaklık ve süreye bağlı olarak ısıl işlem 

uygulanması diastaz aktivite kaybına ve HMF miktarının artmasına 

neden olabilmektedir (Tosi 2002). Bu durum, enzim aktivitesi ile HMF 

içeriğinin balın ısıl işleme maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgi 

vermektedir. Türk Gıda Kodeksi (2012)’e göre balda bulunabilecek 

HMF içeriği en fazla 40 mg/kg olmalıdır (Tablo 1). Ancak bu durum 

tropikal iklimlerde üretilen ballar için geçerli değildir. 
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3.2.9. Balın Karbon İzotop Oranı  

Şeker kamışı ve mısır şurupları ucuz olmaları ve aromalarının uygun 

olmasından dolayı yapay ve besleme bal yapımında kullanılabil-

mektedir. Bu maddeler tüm dünyada tağşiş bal üretiminde kullanılan ve 

birçok farklı laboratuvar metodu ile tespiti yapılmaya çalışılan 

maddelerdir. Kromatgrafik ve diğer analitik prosedürler çok düşük 

konsantrasyonda yapılan şeker ilavelerinde yeterli gelmemektedir. 

Baldaki, mısır bazlı ve şeker kamışı şekerlerinin tespitinin yapılması 

için kullanılan en güvenilir yöntem δ13C analizidir.  

Bitkilerin çoğunda 3 karbonlu fotosentez sistemi kullanılmaktadır ve bu 

fotosentez sistemini kullanan bitkilere de C3 bitkileri denmektedir. Bu 

bitkilere örnek olarak, şeker pancarı, korunga, yonca, arpa, buğday 

gösterilebilir. 4 karbonlu fotosentez sistemini kullanan bitkiler 

genellikle sıcak bölgelerde yaşayan bitkiler olup bunlara mısır, şeker 

kamışı, darı örnek gösterilebilir.  

Stabil karbon izotop analizi, karbon izotoplarının miktarını ve doğada 

daha fazla bulunan (%99) 12C izotopu ile düşük miktarda bulunan (%1) 
13C izotopu arasındaki oranın belirlenmesini sağlamaktadır. Stabil 

karbon izotop oranı, balın ve protein ekstraktının 13C/12C değerinin 

ölçülmesi ile hesaplanmaktadır. Bu yöntemle yapılan analizde saf 

baldan elde edilen proteinin 13C/12C (δ C13) değeri standart olarak alınır 

ve analiz edilen balın 13C/12C değeri ile karşılaştırılır. Eğer bu değerler 

arasında farklılıklar varsa minimum düzeyde dahi olsa baldaki tağşiş 

tespit edilir. Bala katılması muhtemel mısır ve şeker kamışı şurupları 
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ile balın karbon izotop oranı değişirken, proteininki değişmeden 

kalacaktır (Whıte et al 1986). 

Arılar, nektarların enzimler ile işlenmesini sağlayarak bal proteinini 

oluştururken balın izotop oranı ile bal proteinlerinin izotop oranı sabit 

kalacaktır. Bu nedenle balın karbon izotop oranı ile bal proteinin karbon 

izotop oranı, minimum seviyedeki tağşişin bile ortaya çıkarılmasını 

sağlayacaktır.  

Arılar, nektar ve enzimler arasındaki reaksiyonla bal proteinini 

oluşturduğu için saf balın izotop oranı ile proteinlerinin izotop oranı 

sabit olacaktır. Bu yüzden de balın karbon izotop oranı ve ekstrakte 

edilen proteinin karbon izotop oranı, minimum düzeydeki tağşişin bile 

kanıtlanmasını sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 91 

KAYNAKÇA 

Belay, A., Solomon, W., Bultossa, G., Adgaba, N., Melaku, S., (2015). 

Botanical origin, colour, granulation and sensory properties of the 

Harenna forest honey, (Bale, Ethiopia. Food Chemistry 167: 213-

219.) 

Bölükbaşı DN. (2007). Ambalajlı Balların Melitopalinolojik, Kimyasal 

ve Organoleptik Analizleri. Hacettepe Üniversitesi. H.Ü. Biyoloji 

ABD. Yüksek Lisans Tezi.  

Chua, L.S., Abdul-Rahaman, N.L., Sarmidi, M.R., Aziz, R., (2012). 

Multi-elemental composition and physical properties of honey 

samples from Malaysia. (Food Chemistry 135(3): 880-887). 

Doğan M. (2007). Marketlerde ve Aktarlarda Satılan Balların 

Antioksidan ve Oksidan Kapasitelerinin Araştırılması. Harran 

Üniv. Biyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi.  

Erdoğan Y, Dodoloğlu A, Zengin H. (2004).Farklı Çevre Koşullarının 

Bal Kalitesi Üzerine Etkileri. (4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 

Konya. 223–227). 

Hermosín I, Chicon RM, Dolores Cabezudo M. (2003).Free Aminocid 

Composition and Botanical Origin of Honey. (Food Chemistry. 

83: 263–268). 

Karadal, F., Yıldırım, Y., (2012). Balın kalite nitelikleri, beslenme ve 

sağlık açısından önemi. (Erciyes Üniversitesi Veterinerlik 

Fakültesi Dergisi 9(3): 197-209). 



 

92 ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

Korkmaz A. Arıcılık. Samsun Valiliği. TİM Çiftçi Eğitim ve Yayım Şb. 

Yayını. (2010). 

TGK. 28366 sayılı “Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (2012/58)”. 

(27.7.2012). 

Sak-Bosnar, M., Sakač, N., (2012). Direct potentiometric determination 

of diastase activity in honey. (Food Chemistry 135(2): 827-831). 

Şahinler N, Şahinler S, Gül A. (2004). Biochemical Composition of 

Honeys Produced in Turkey. (J. Of Apic. Res. 43 (2):53-56). 

Tolon B. (1999). Muğla ve Yöresi Çam Ballarının Biyokimyasal 

Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Fen Bil. Enst. 

Doktora Tezi.  

Tosi E, Ciappini M, Re E, Lucero H. (2002). Honey Thermal Treatment 

Effects On Hydroxymethylfurfural Content. (Food Chem.77, 71–

74). 

Yanniotis S, Skaltsi S, Karaburnioti S. (2006). Effect of 

Moisturecontent on The Viscosity of Honey At Different 

Temperatures. (Journal Food Engineering. 72, 372- 377). 

White JWJR, Riethof ML, Kushnir L. (1961). The Effect of Storage on 

Carbohydrates, Acidity and Diastase Content. Composition of 

Honey. (VI. Journal of Food Science. 26: 63–66). 

 

 

 



 

 93 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 

GEÇMİŞDEN GÜNÜMÜZE DÜNYADA KULLANILAN 

ARI KOVANI TİPLERİ 

Yaşar ERDOĞAN*7, Vecihi AKSAKAL**8 

 

 

 

 

 

 

 
*Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, Demirözü Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik 
Bölümü, Bayburt, TÜRKİYE. yasarerdogan@bayburt.edu.tr7

  
**Prof. Dr., Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım 
İşletmeciliği Bölümü, Bayburt, TÜRKİYE. vecihiaksakal@bayburt.edu.tr8

  



 

94 ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95 

1. GİRİŞ 

Arı kolonilerinin içinde barındırıldığı değişik materyallerden yapılmış 

kapalı kutulara arı kovanı denir. Doğada yaşayan bal arıları, buldukları 

ağaç kovuklarına, kaya oyuklarına ve mağaralara yerleşip kovan olarak 

kullanırlar. İnsanoğlu ilkel çağlarda arı avcılığı yaparak buldukları 

kovanları dağıtıp, arıların üretmiş oldukları balları alırlardı (Crane, 

1983; Suryanarayan, 2002; Ahmad vd. 2007). Daha sonraları, yerleşik 

hayata geçen insanlar, doğada buldukları arı kovanlarını taşıyıp 

köylerin etrafına yerleştirip, yerleşik arılık kurmuşlardır. Günümüzde 

bile hala arı avcılığı yapanlar bulunmaktadır. Tarih boyunca binlerce 

farklı şekil ve biçimde arı kovanı kullanılmıştır. Modern arıcılıkta ise, 

birkaç tür arı kovanı kabul görmektedir. İyi bir kovan ve iyi bir arı ırkı 

arıcılık için vazgeçilmez unsurlardır. 

Bal arıları, içgüdüsel olarak neslin devamını sağlamak için oğul 

verirler. Çıkan oğul arazide uygun buldukları yerlere girerek 

yuvalanırlar. İlkel kovanlarda yuvalanan arı kolonilerine insanoğlu 

yeterince müdahale edemediğinden verim düşük olmaktadır. Normal 

bir kolonideki arı sayısı 14.000 ila 25.000 arasında değişmektedir 

(Seeley ve Morse, 1976). Bal arısı kolonilerinin insanların kontrolüne 

girmesiyle birlikte, göçer arıcılığın ve arıcıların kullandıkları değişik 

yöntemlerinde etkisiyle kolonideki arı sayısı 60 000 lere kadar 

çıkartılmıştır (Farrar, 1968). Kuluçka alanının genişletilmesi, ana arıyı 

teşvik edici besleme yapılması, bu yöntemler arasındadır. Bu tip 

çalışmaların yapılabilmesi için arıların yaşam döngülerinin iyi 

bilinmesi ve kovanların modern çerçeveli arı kovanı olması gerekir. Bal 
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arılarının yaşam döngülerinin öğrenilmesi ve koloniyi rahatsız etmeden 

bal hasadının yapılabilmesi, arıcıların işini oldukça kolaylaştırmıştır. 

Modern arı kovanına doğru atılan ilk adım, üst çıtalara sahip kutu veya 

sepet kovanların kullanılmasıdır. Bu tip kovanlarda, üst çıta vardır fakat 

bu çıtalara temel petek takılamaz. 

Arıcılıkla ilgili en büyük gelişmeler 1500 ila 1851yılları arasında 

gerçekleşmiştir. Amerikalı Lorenzo Langstroth 1851'de, günümüzde en 

çok kullanılan ve kendi adını taşıyan hareketli çerçeveli kovanı 

tasarlamıştır. Langstroth sadece kovanı değil, aynı zamanda kovan 

içerisine dörtkenarında çıta olan çerçeveleri de tasarlamıştır. Bu 

çıtaların kenarı ile kovanın iç cidarı arasında 3/8 inçlik mesafeyi de 

Langstroth belirlemiştir. Bu mesafe, arı boşluğu olarak bilinmektedir. 

Arı boşluğu, arıların geçebileceği kadar geniş, geçişler için mum 

örmeye gerek kalmayacak kadar dar bir mesafedir. Langstroth 1852'de 

günümüzde hala kullanılan hareketli çerçeveli arı kovanın patentini 

almıştır. Bu nedenle Langstroth arıcılığın babası olarak tanınmaktadır.  

Koloni büyüklüğü ve bal üretimi kovan tipine göre farklılık 

göstermektedir (Ande vd. 2008). Kapalı kovanlarda barındırılan arı 

kolonileri açık kovanlar göre çok daha fazla bal üretirler (Adjare, 1990). 

Daha fazla bal ve diğer arı ürünlerini (polen, propolis, arı sütü, arı 

zehiri) alma ihtiyacı, insanın bal arıları için yapay yuvalar (arı 

kovanları) geliştirmesine neden olmuştur. Bu binlerce yıl öncesine 

dayanmaktadır (Anderson-Stojanovic ve Jones, 2002; Crane, 2004). 

Aslında insanoğlunun yaptığı arı kovanları, balarılarının vahşi doğada 

kullanmaya devam ettiği, yabani yuvaları taklit etmektedir. Bununla 
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birlikte, arıcılar dünyadaki farklı bölgelerde (Asya, Avrupa, Kuzey 

Amerika ve Afrika) kendi arı kovanı tiplerini geliştirmişlerdir (Ahmad 

vd. 2007). Önceleri bal arılarının içinde barındırıldığı kovanlar oldukça 

basit bir yapıya sahip iken zaman ilerledikçe, ihtiyaca göre 

modifikasyonlar yapılmıştır. Farklı topluluklarda farklı yönlerdeki 

değişiklikler temelde aynı amaç doğrultusunda yapılmıştır. 

Günümüzde, arıcılar için farklı üretim potansiyeli ve verimlilikleri olan 

birkaç arı kovanı tasarımı bulunmaktadır. Yıllar boyunca dünya 

çapında bala olan talebin artması nedeniyle, yüksek bal veren arı 

kovanları geliştirilmesine teşvik edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmacılar 

halen mevcut olan kovan türlerini geliştirmek veya daha ucuz ve yüksek 

verimli olanları tasarlamak için mücadele ediyorlar. 

Makalede tüm dünyada arıcılar tarafından kullanılan farklı kovan tipleri 

tanıtılmaya çalışılmıştır. 

2. DÜNYADA ARICILIK FAALİYETLERİNDE KULLANILAN 

KOVAN ÇEŞİTLERİ 

Kullanılacak arı kovanı türünün seçimi, üretilecek arıcılık ürünlerinin 

niteliğine, hükümet politikalarına ve devam eden araştırmalara bağlıdır. 

Ucuz, kullanımı kolay, yüksek verimli ve çevre dostu bir kovan türü 

sağlamak, dünya çapında büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde arıcılar için en önemli zorluk, 

girdilerin, özellikle kovanların edinilmesidir. 1800'lerde en yaygın 

olarak kullanılan kovanı tipleri, sepet, kütük ve kutu kovanları idi. 

Arılar tıpkı yabani arı yuvalarında olduğu gibi bu kovanlarda da üstten 

aşağıya doğru petek örerler. 
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İnsanların sürekli artan ihtiyaçlarını karşılamak için, arı kovanlarında 

çeşitli değişiklikler ve icatlar yapılmıştır. Bu değişimler sabit çerçeveli 

kovanlardan, hareketli çerçeveli kovanlara kadardır. 

Günümüzde, bölgeden bölgeye veya ülkeden ülkeye değişen çok çeşitli 

arı kovanı modelleri mevcuttur. Doğru kovan yapısını oluşturmak, bal 

arılarının net bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Yıllar geçtikçe, 

insanların bal arıları hakkındaki bilgisi artmakta ve dolayısıyla yeni 

kovan türleri geliştirilmektedir. 

2.1. Geleneksel Kovanlar 

2.1.1. Sabit Çerçeveli Kovanlar 

Sabit çerçeveli kovanlar, arıcılar tarafından kullanılan ilk kovan 

türüdür. Özellikle Afrika'da ve gelişmekte olan ülkelerde arıcılar 

tarafından kullanılan baskın arı kovanı türü olmaya devam etmektedir 

(Schmolke, 2009). Yapılması oldukça basit bir arı kovanı türüdür ve 

yapı malzemelerinin şekli, boyutu ve doğası büyük ölçüde değişir. 

Bununla birlikte, sabit çerçeveli kovanlar hastalık kontrolü açısından 

kolaylıkla incelenemez ve daha az bal üretir; bu nedenlerden dolayı, 

dünya çapında kullanımlarını azaltmak için çabalar sarf edilmektedir. 

Fakat ucuzluğu nedeniyle, arıcılar tarafından kullanılmaya devam 

edilmektedir. Çoğu Afrika ülkesinde arıcılar kendi sabit petek 

kovanlarını kendileri yaparlar ve bu nedenle geleneksel kovanlar olarak 

adlandırılırlar. Bu arı kovanları, ağaç kabukları, dallar, çimen, ağaç 

gövdeleri veya kil gibi yerel malzemelerden yapılır. Sabit petek 

kovanlarında, peteklerin çıkarılması ve değiştirilmesi söz konusu 
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değildir, bu nedenle koloni durumunun incelenmesi ve kovana 

müdahale imkânsızdır. Sınırlı alan nedeniyle oğul verme genellikle 

yaygındır. Kuluçka alanı, bal hasadı sürecinde genellikle yok edilir. 

Polen, kuluçka ve diğer petek materyallerinin karışması nedeniyle bu 

kovanlardan elde edilen balın kalitesi düşüktür. Kovanın yönetimi iyi 

ise ve kovan yeterince büyükse, geleneksel kovanlarda diğer tüm kovan 

tipleri kadar bal üretebilir. 

2.1.2. Duvar Kovanları 

Evlerin duvarlarında (kır evi ya da binalarda) ya da korunaklı 

revaklarda bal arıları için delikler açılarak kovanlar oluşturulmuştur 

(Crane, 1998). Duvar kovanları geleneksel olarak Avrupa ve Kuzey 

Afrika'da ve Asya'da hem A. mellifera lar ve hem de A. cerana için 

kullanılmaktadır. Genellikle kovanlar yerden bir metre kadar yükseğe 

yerleştirilirler, fakat zemin seviyesinde olanlar da vardır. Ancak iki katlı 

evlerde, örneğin İspanya ve Nepal'de, arkadan açılan kovanlar baş 

yüksekliğinin üzerindedir ve bir çatı katından veya yatak odasından 

çalışılır. Ayrıca, Umman'da açıkta yuva yapan bir arı türü olan A. 

Florea kolonilerini barındırmak için duvar girintileri kullanılmıştır. 

Duvar kovanları inşa edilmiş bir duvarda bulunur. Bu duvarlar 

genellikle taştan (kuru veya harçlı) yapılmış olmalarına rağmen, saman 

ile çamurun karıştırılıp kalıba dökülerek güneşte kurutulmuş 

tuğlalardan yapılmış olanlarda vardır. Duvar kovanları genellikle 

yapımı en kolay şekil olan dikdörtgendir. Bu kovanlar, taş veya kaya 

boşluklarında kışların çok soğuk olmadığı bir enlem kuşağında bulunur 

(Şekil 1). Duvar kovanları hırsızlık ve hayvanların zarar vermesine 
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karşı daha fazla güvenlik sağlamaktadır. Maliyeti ise oldukça düşüktür. 

Arılar daha iyi kışlar çünkü duvarın yapı malzemesi termal bir tampon 

sağlar. 

Duvar kovanlarının en önemli dezavantajları, hareket ettirilememeleri 

ve boyutlarının değiştirilememesidir.  

Özetle, duvar kovanlarının dışarı bakan yüzünde uçuş deliği içeri bakan 

tarafında ise hasat deliği bulunur. Bu kovanlar kare veya dikdörtgen 

şeklindedir. Yerden yükseklikleri yaklaşık olarak 1.5m olup oda içine 

bakan kapağın üzeri çamur veya çamur gübre karışımı ile sıvanıp 

kapatılır (Crane vd. 1993). Duvar kovanlar evin doğuya bakan 

duvarlarına ya inşaat sırasında veya sonradan açılırlar. Kovanların arka 

kapağı yok ise ön kapak hem hasat ve hem de uçuş deliği olarak 

kullanılır. 

Duvar kovanları Nepal, Pakistan ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde 

hala çok yaygındır (Muttoo, 1954; Gaur, 1984). 

 

Şekil 1: Kaya kovanlar (“Ston horizontal hive” 2020). 
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Şekil 2. Ev duvarı kovanlar (“House with a difference”, 2020.) 

2.1.3. Kütük Kovanlar 

Kütük kovanların verimlerinin düşük olmasına rağmen, halen tüm 

dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Şekil 3) (Schmolke, 

2009).  

Kütük kovanları yapmak için kurumuş ağaçlar arıcılar tarafından 

kesilir. Kesilen ağaçlar ortadan iki ye bölünür. İçleri boşaltıldıktan 

sonra tekrar birleştirilip ağaç tepelerine yerleştirilir. Bir diğer yöntemde 

de, kesilen ağaçların içi gerekli aletler ile oyulup iki ucuna kapak 

yapılır. Bu kapakların birisi arı giriş çıkışı sağlarken diğeri hasat 

kapağıdır. İçlerine arı girişini kolaylaştırmak için mum ve propolis 

sürülür (Adjare, 1990). Bu tip kovanlarda modern arıcılık tekniklerini 

uygulamak oldukça zordur. 

 

Şekil 3. Kütük kovan (“would you sped”2020). 
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2.1.4.Ot Kovanlar 

Tip olarak kütük kovanlara çok benzerler. Sadece yapım malzemesi 

farklıdır. Ot kovanlar, her iki ucunda girişler olan silindirik veya konik 

yapılar oluşturmak için otlar birbiriyle örülüp bağlanır (Şekil 4.). Bu 

kovanlar bazı topluluklar arasında yaygındır ve termitlerden kaçınmak 

(Adjare, 1990), kolonizasyon seviyelerini artırmak ve çalılıkların neden 

olduğu hasarı kontrol etmek için genellikle ağaç tepelerine yerleştirilir 

(Chemurot, 2011). 

 

Şekil 4. Ottan imal edilmiş kovan. (“Bee hives”, 2020) 

Ağaçlardan iple asılan ot kovanlar dikkatsizce indirilirse, hızlıca yere 

çarpıp parçalanabilir. Zaten bu kovanlar, yapımında kullanılan 

malzemelerden dolayı çok zayıf olduklarından, genellikle her yıl 

değiştirilirler (Adjare, 1990). Yani hasat sonrasında bu kovanlar 

genellikle imha edilirler. 

2.1.5. Kabak kovanlar 

Su kabakları, arılar için doğal bir sığınak sağlar, ancak çoğu su kabağı, 

ortalama bir arı kolonisi için çok küçüktür, bu nedenle kullanımları 
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genellikle oğul vermeye neden olur. Farklı şekil ve boyutlarda olan su 

kabağı türleri mevcuttur, ancak kovan yapımında büyük, uzun boyunlu 

ve çömlek biçimindeki su kabakları tercih edilir. Arıcı, kabak kovanı 

yapmak için, öncelikle kabakları kurutur daha sonra çekirdeklerini 

çıkartır. İçerisine propolis sürülen kabak kovanlar, çıkacak olan 

oğulların içine girmesi için, ağaç dallarına veya taş oyuklarına 

yerleştirilir. Kabak kovanlar parçalanarak hasat yapılır (Adjare, 1990). 

Sonuç olarak bu kovanlar sürdürülebilir değildirler. Bu kovanın yaygın 

bir şekilde kullanıldığı savana bölgelerinde, bazı kabileler hem bal hem 

de kuluçkadaki larvaları yerler. Böylece kovanın parçalanması sonucu 

ortaya çıkan her şey değerlendirmiş olurlar.  

2.1.6. Sepet Kovanlar 

Bunlar ot, saman veya çalılardan yapılmış sepet şeklindeki örülmüş arı 

kovanlarıdır (Şekil 5). Boyutları değişiklik göstermekte olup, Avrupalı 

arıcılar tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır (Alston, 1987). Alt 

kısmı açık olan bu kovanlar, ağaç dallarından aşağı sarkıtılarak 

kullanılır. Bu kovalardan bal hasadı oldukça zordur. Genellikle bal 

hasadı yapmak için arılar imha edilir. Bu kovan tipinin verimi düşük 

olduğu gibi, kullanımı da zordur. Bazı sepet kovanların üst kısmında 

kapakları bulunur bu kapaklar sayesinde kovan içi görülebilir ve bir 

miktar bal hasadı da buradan yapılabilir. 
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Şekil 5. Sepet kovanlar (“pxhere”, 2020) 

2.1.7. Güneş Kovanlar 

Güneş kovanı, Almanya'dan çıkan bir kovan tasarımıdır ve günümüzde 

Britanya’da da ilgi görmektedir (Şekil 6). Kovan iki sepetin birleşmesi 

ile oluşmaktadır. Kovanın üst kısmındaki yarım sepet içinde çember 

şeklinde çerçeveler bulunurken, alt kısmındakinde çerçeve yoktur. Ana 

arı kovan içerisinde serbest bir şekilde dolaşabilmekte ve istediği yere 

yumurta bırakabilmektedir. Kovanın alt kısmında balarılarının rahatça 

giriş çıkışını sağlamak için ters bir huni bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 6. Örülmüş güneş kovanlar (“The sun hive”, 2020) 
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2.1.8. Kil Kovanlar 

Kil, elde edilmesi oldukça kolay ve ucuz bir malzemedir. Toprak kap 

kovanları, tüm geleneksel kovanlar arasında en ucuz ve en dayanıklı 

olanıdır (Şekil 7) (Adjare, 1990). 

Bu kovanlar, su depolamak için kullanılan toprak kaplara (küp) benzer 

bir şekilde tasarlanmıştır. Bu küplerin ağız kısımları hasadı 

kolaylaştırmak için biraz daha fazla genişletilmiş olup, bu kısım bir 

kapak ile kapatılmış ve sığır gübresi ile sıvanmıştır. Dip kısmına ise arı 

giriş çıkışını kolaylaştırmak için delikler oluşturulmuştur. Bu kovanlar 

ağaçların üzerine yatay bir şekilde yerleştirilip kullanılmaktadır 

(Adjare, 1990; Chemurot, 2011). 

 

Şekil 7. Kil den imal edilmiş kovanlar (“African bee hive”, 2020). 

2.1.9. Dal Kovanlar 

Dal kovanlar, silindirik şekilde olup mukavemet sağlamak için dalların 

veya küçük kirişlerin arasının ince dallar veya otlar ile örülmesiyle 

yapılmıştır (Şekil 8). 

Silindirik yapıdaki bu sepetler dıştan inek gübresi ile sıvanır. Hasadı 

kolaylaştırmak için bir ucu geniş bir şekilde bırakılır (Adjare, 1990). 
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Şekil 8. Ağaç dallarından örülmüş kovanlar (“Ancient beehive”, 2020) 

2.1.10. Kabuk Kovanlar 

Bu kovanlar ağaç kabuklarından yapılmıştır. Tanzanya'nın bazı kırsal 

bölgelerindeki arıcılar, ağaçların kabuklarını çıkartıp kuruturlar. 
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Kurutulmuş ağaç kabukları daha sonra birbirine örülmüş dallar veya 

çubuklar kullanılarak bağlanır. Sonuç olarak, kabuk kovanlarının 

yapımı çevre dostu değildir çünkü birçok ağacın tamamen ölmesine 

neden olur (Şekil 9). Bal verimi de düşüktür. 

 

Şekil 9. Ağaç kabuklarından yapılmış arı kovanı (“Itumba collecting, 2020”). 

2.1.11. Top-Bar Kovanlar 

Top-bar kovanlar, gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınma için yeni 

fikirler olarak tanıtılmaktadır (Şekil 10) (Gregory, 2003), çünkü bunlar 

Langstroth'a kıyasla nispeten ucuzdur ve geleneksel arı kovanlarından 

farklı olarak kolay müdahaleye izin verir. Yatay kovanlar olduğu için 

hem bakımı kolaydır ve hem de fazla ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Bu 

kovanlarda kuluçka ön tarafa kurulur iken, bal kovanın arka kısmında 

biriktirilir. Aynen doğada olduğu gibi. Ana arı tüm kovan içerisinde 

serbest bir şekilde dolanabilir. Böylece ana arı feromonları tüm kovana 

yayılarak, yeni ana arı oluşumunu engellemiş olur. Bu kovanların 

kullanılması hem bal hem de balmumu üretimini teşvik eder. Bunun 

nedeni, top-bar kovanlarda arıların yaptıkları peteklerin çerçevelerle 

desteklenmemesi dolayısıyla çıkarılamamasıdır (Tromp, 2009). Çıtaları 

çıkarma ve değiştirme işlemi, tıpkı Langstroth kovanlarda olduğu gibi 

rahatlıkla yapılabilir. En yaygın top-bar kovanlar, tekne tipindeki ahşap 
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kutulardır. Bununla birlikte, kil kaplar, kütük kovanlar ve tuğla 

kovanlar da top-bar kovan haline getirilebilir. Bu kovanların 

oluşturulmasındaki en önemli husus, çıtalar arasında uygun ve eşit 

mesafeyi korumaktır (Adjare, 1990). Üst çıta genişliğinin 3,2 cm olması 

gerekir. Bu, çıta mesafesi arıların serbest dolaşımı için doğru alanı 

sağlamak açısından çok önemlidir. 

 

Şekil 10. Top-Bar Kovanlar (“History of”.2020). 

2.1.12. Tanzanya Geçiş Kovanları 

Tanzanya geçiş kovanı, top-bar kovanların aynısı olup, tek farkı çıta 

yerine çerçeve kullanılmış olmasıdır (her bir kovan genellikle 27–33 

çerçeve içerir). Bu, tek bölmeli dikdörtgen bir kovandır (Şekil 11), yani 

kenarları düzdür (Adjare, 1990). Bu kovanlarda, arı kolonisi, kolayca 

incelenebilir. Buda, Tanzanya kovanlarında, ana arı yetiştiriciliğinin 

kolayca yapılabileceği anlamına gelir. Normalde, bu kovan tipindeki 

bal üretim seviyeleri top-bar kovanlar ile benzerdir. 
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Şekil 11. Tanzanya geçiş kovanı (“Grossmann’ hives”, 2020). 

2.1.13. Katlı Kutu Kovanlar 

Japonya'da A. cerana arıcılığı için geleneksel Japon tarzı bir kovan olan 

"Katlı kutu kovanı" veya diğer adıyla "çok katlı kovan" geliştirilmiştir 

(Şekil 12). Her bir kutunun iç boyutları 25× 2×15 cm dir. Bu kovanlar 

üst üste 3–4 kattan oluşur. Kovanın en altında uçuş deliğinin bulunduğu 

dip tahtası, en üstünde kovan kapağı, ortada ise ballık katları bulunur. 

Bu kovanlarda kat üste değil, alta eklenir. Kovanlar çerçeve ve temel 

peteğe sahip değillerdir. 
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Şekil 12. Katlı kutu kovanlar (“Traditional keeping”, 2020). 

2.2. Modern Arı Kovanları  

Modern çerçeveli arı kovanları tüm dünyada en yaygın bir şekilde 

kullanılan kovan tipidir. Bu kovanlar, Avrupa, Amerika ve Asya'da 

yoğun bir şekilde kullanılıyor olmasına rağmen, Afrika'da kullanım 

yoğunluğu nispeten düşüktür (Türkiye'de% 96,8). 

Modern çerçeveli arı kovanı, 1851 yılında Langstroth’ un arıların 

peteklerini yaptıklarında aralarında her zaman tam olarak aynı miktarda 



 

 111 

boşluk (arı boşluğu) bıraktığını keşfetmesiyle, icat edilmiştir (Şekil 13) 

(Adjare, 1990). 

 

Şekil 13. İlk Langstroth kovanı. (“American Beekeeping”, 2020). 

Modern çerçeveli arı kovanları dikdörtgen ve kare şeklinde inşa 

edilmiştir. Bu kovanlar iyi bir havalandırmaya sahiptirler ve kovan dip 

tahtası ile kovan kapağı arasına istenilen miktarda ballık eklene bilir. 

Kovan içerisine dizilen çerçeveler, diğer petekleri rahatsız etmeden ve 

arıları ezmeden tek tek çıkarılabilecek şekilde düzenlenmiştir (Adjare, 

1990). 

Bu kovanlarda ana arı en alt kat içerisine (kuluçkalık) hapsedilip, 

ballıklara çıkarak yumurtlaması engellenebilir, böylece ballıklara 

yalnızca işçiler ulaşabilir yavru içermeyen temiz ballı çerçeveler elde 

edilebilir. Çerçeveler güçlü olduğu için, kovan denetimi ve diğer koloni 

yönetim uygulamaları kolayca yapılabilir. 
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Sonuç olarak, bugün kullanımda olan tüm ticari kovanlar, 10 ila 13 

çerçeve içerebilmelerine rağmen, temelini Langstroth modelinden (10 

çerçeveli) almıştır. 

2.2.1. Langstroth Arı Kovanı 

Dünya arıcılarının %75’i bu kovan tipini kullanmaktadır. Langstroth 

kovanları daha fazla bal üretir ve modern arıcılıkta daha kârlıdır 

(Oluwatusin, 2008). Bu kovanlar, parazitlerin ve diğer hastalıkların 

potansiyel enfeksiyonu için incelemeye izin veren hareketli 

çerçevelerle karakterize edilirler. Hareketli çerçevelere sahip olması 

nedeniyle, arıcılar, ana arı yetiştiriciliğini veya gerekli görülen diğer 

işlemleri kolaylıkla yapabilirler (Şekil 14). Bu nedenlerden dolayı da 

bu kovan tipinin bal verimleri oldukça yüksektir. Langstroth arı 

kovanlarında 10 çerçeve kuluçkalıkta, 10 çerçevede ballıkta olmak 

üzere toplamda 20 çerçeve bulunur. İhtiyaç duyuldukça ballık ve 

çerçeve takviyesi yapılabilir. Kovan gövde kalınlığı 25 mm dir. Kovan 

ölçüleri dıştan dışa 505x435x260 mm olup kuluçka ve ballığın ölçüleri 

aynıdır. Langstroth kovanları alttan üste doğru, kovan dip tahtası ve 

uçuş tahtası, Kuluçkalık, ballık, çerçeveler, örtü tahtası ve kovan kapağı 

gibi kısımlardan oluşmaktadır. 
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Şekil 14. Langstroth arı kovanı (“Choosing a type”, 2020). 

2.2.2. Newton Kovanı 

Bu, Peder Newton (1880–1930) tarafından Apis Cerana lar için 

tasarlanan küçük bir çerçeveli kovandır (Şekil 15). Daha sonra, bu 

kovanlar üzerinde çok az değişiklikler yapılarak, BIS ve Marthandam 

olarak isimlendirilen kovanlar tasarlanmıştır. Newton kovanı 

Hindistan'ın her yerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Newton kovanları 

yaz için uygun, ancak kış için pek uygun değildir. Verim ise oldukça 

düşüktür.  

 

Şekil 15. Newton Kovanı (“A cerana hive“, 2020). 
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Kovanın üzerine yerleştirildiği Stant yaklaşık 10 cm çapında bir ağaç 

kütüğü olup, toprağa gömülüdür. Kütüğün ucu yerden yaklaşık 20×30 

cm dışarda bırakılır ve 40×30 cm boyutlarında bir levha uzun çivi ve 

vidalarla üstüne sabitlenir. Kovan, bu platform üzerine yerleştirilir. 

Kuluçka odası üstü ve altı olmayan dikdörtgen bir kutudur ve dış 

boyutları 278 mm×256 mm×160 mm ve 234 mm×160 mm olan 22 mm 

kalınlığında tahtadan yapılmıştır. 

Ön ve arka tahtaların üst kısmı boyunca, çerçevelerin oturması için 6 

mm derinliğinde ve 9 mm genişliğinde bir oluk yapılır ve çerçevelerin 

alt ucu ile alt tahta arasında yaklaşık 6 mm açıklık sağlanır. Ön tahtanın, 

alt tarafında 88 mm×9 mm açıklığa sahip uçuş deliği bulunur.  

Kuluçkalıktaki çerçevelerin üst çıta genişliği 22 mm, uzunluk 250 mm 

ve kalınlık 3 mm, yan çıta yüksekliği 144 mm, üst genişliği 28 mm dir. 

Yan çıtaların her iki yanında 3mm'lik bir uzatma vardır ve çerçeveler 

yan yana tutulduğunda 6mm'lik bir açıklık oluşur. Kuluçka odasında 

yedi çerçeve vardır. 

Ballık, kuluçka ile aynı uzunluk ve genişliğe sahiptir, ancak ballığın 

yüksekliği 78 mm'dir. Ballıktaki çerçevenin boyutları, kuluçkalıktaki 

çerçevesinin boyutlarıyla aynıdır, ancak yüksekliği 62 mm'dir. Üst 

kapak her iki tarafa eğimlidir. Kovan içi havalandırmayı sağlaması için 

kapak üzerinde 87 mm lik bir delik bulunur. Kovan örtü tahtası ile 

çerçevelerin üst kısmı arasında 6mm lik boşluk vardır. 

Kovan yapımında, güçlü kokuya sahip olan ağaçların tahtaları 

kullanılmamalıdır. Bu kovanların yapımında en fazla Pinus excelsa, 

Tectona grandis ve Toona Ciliatan kullanılmaktadır. Kovanlar, ahşabın 
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dış şartlardan zarar görmesini engellemek için beyaz veya gri renge 

boyanır. 

2.2.3. Warré Kovanı 

Kovan, tasarımcısı olan Abbe Emil Warre'nin adını almıştır. Bir Warré 

kovanı, Langstroth kovanlarıyla aynı prensibe göre çalışır. Warré 

kovanı küçük, kare şeklinde bir kovan gövdesine sahip olup en üst 

kısmında sekiz çıta olup, çerçeve yoktur (Şekil 16). Aynı zamanda 

benzersiz bir kovan örtüsüne (İçi talaş doldurulmuş yorgan şeklinde) 

sahiptir. Kovan kapağı iki yana meyilli bir şekilde olup. Havalandırma 

deliklerine de sahiptir. Esasen katlar üst üste istiflenir ve daha fazla 

alana ihtiyaç duyulduğunda tabana başka bir kat daha eklenir. Bu 

kovanlar yalnızca hasat zamanında açılır. Warré kovanları, arıcıların 

koloniye minimum düzeyde müdahale etmesi için tasarlanmıştır. Arılar 

yaptıkları petekleri kovan iç yüzeyine tutturduğu için, çerçeveler 

çıkarılamaz. Kovan tasarımları, arıların kışın daha az bal tüketmelerini 

sağlamayı ve onları soğuk iklimlerde daha sıcak tutmayı 

amaçlamaktadır. Bu kovanlar arı dostu, basit ve ekonomiktir. 

 

Şekil 16. Warre kovanı (“Bee Update“, 2020). 
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2.2.4. WBC Arı Kovanı 

Mucidi olan William Broughton Carr'ın (1890) adını taşıyan WBC 

kovanı, ikonik ve oldukça tanınan bir arı kovanı tasarımıdır (Şekil 17). 

Bu kovan ekstra bir dış duvara sahiptir yani çift cidarlıdır. İki cidar 

arasındaki boşluk ısı yalıtımına yardımcı olur. Fiyatının yüksek olması 

ve kullanımının biraz karmaşık olması nedeniyle kullanımı çok yaygın 

değildir. Kovanın en önemli üstünlüğü, arıları uygun sıcaklıklarda 

tutmasıdır. WBC kovanları, esas olarak kovanın karmaşık tasarımı ve 

arıcı kovanı incelemeden önce dış katmanı çıkarması zorunluluğu 

nedeniyle günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Kovan 

içerisinde arı varken, kovanın yönetimini ve taşınmasını son derece 

zordur.  

 

Şekil 17. WBC arı kovanı (“Frame WBC”, 2020). 
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2.2.5. Darlington Kovanı 

Dartington kovanı, mühendis ve mucit olan Robin Dartington 

tarafından geliştirilmiştir. Dartington bu kovanını ticari amaçlarla değil, 

bahçelerde veya çatılarda hobi amaçlı tutmak için geliştirmiştir (Şekil 

18). Robin, Londra'daki evinin çatısında arı bakmaya başlamış ve 

National ve WBC kovanların karmaşıklıkları yüzünden hayal 

kırıklığına uğramıştı. Bunun üzerine kendi kovanını tasarladı. 

Dartington kovanının kuluçka kutusu, hem National hem de Langstroth 

arı kovanlarından daha büyüktür, buda koloniye büyüme özgürlüğü 

verir. Bununla birlikte, ballıkların boyutları ise yarısı büyüklüğündedir 

ve kullanım kolaylığı sağlar. Darlington kovanı arı dostudur ve boyutu 

itibarı ile iki koloninin kovanın iki farklı köşesinde yaşamasını 

mümkün kılar. 

 

Şekil 18. Darlington kovanı (“Bee Hive”, 2020). 
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2.2.6. Ulusal Kovan 

Ulusal kovan, Birleşik Krallık' ta en yaygın olarak kullanılan kovan 

tiplerindendir (Şekil 19). Ulusal kovanlar, standart bir taban, içinde 11 

çerçeve bulunan kuluçkalık ile üzerinde on çerçeveli bir ballık, hepsinin 

üzerinde ise galvanizli sac ile kaplanmış bir kapaktan oluşur. Bu 

kovanlar genellikle kendini dış çevresel şartlara karşı koruyan bir yağa 

(kâfur) sahip olan sedir ağaçlarından yapılır. Bu yağ, kovanları çevresel 

şartlara karşı korur iken aynı zamanda parazit ve zararlı böceklere 

karşıda korur. Sedir ağacı, İngiltere ikliminde bile ekstra bir koruyucu 

kullanmadan 15 yıldan fazla dayanır. Kovanın dışına boya vurmaya 

gerek yoktur, zaten boya kovan içinde küflenmelere de neden 

olmaktadır.  

 

Şekil 19. Ulusal kovan (“Hive”, 2020) 
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2.2.7. Derin Ulusal Kovanlar 

Derin Ulusal Kovanlar, Birleşik Krallık ‘ta çok popüler bir kovan haline 

gelmiştir (Şekil 20). Normal bir ulusal kovanın sahip olduğu 

kuluçkalığın yerine ana arının daha rahat bir şekilde yumurta 

atabilmesi, koloninin daha hızlı gelişimini sağlamak için derin bir 

kuluçkalığın kullanılması ile oluşmuştur. Ballıklar küçüktür. Derin 

ulusal kovan, kuluçka derinliğinin dışında diğer ölçüler ulusal kovanın 

aynısıdır. 

 

Şekil 20. Derin ulusal arı kovanı (“National”, 2020). 
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2.2.8. Fortnum ve Mason Arı Kovanları. 

Fortnum ve Mason kovanları özellikleri itibarı ile benzersizdir ve çok 

pahalıdır. Daha çok çatılarda konumlandırılan bu kovanlar, Çin, Roma, 

Babür ve Gotik tasarımların bir karışımına sahiptir (Şekil 21). 

Arılara, kovanlarının içinde hareket etmeleri için bol miktarda iç alan 

verilir. Arı kolonileri kovan içerisinde ne kadar rahat eder ise, bal 

verimleri o kadar yüksek olur. 

 

Şekil 21. Fortnum ve Mason Arı Kovanı (“Creating”, 2020). 

2.2.9. Beton Kovanlar 

Hindistan'da yağmur mevsimi Haziran'dan Kasım'a kadar sürer. Uzun 

süren bu şiddetli yağışlar ağaçtan yapılan kovanlara zarar verir. Arıcılar 

çoğunlukla fakir insanlardır ve bu nedenle kovan satın alamazlar. 

Çimento kovanlar, ahşap kovan fiyatının dörtte biri fiyatına üretilebilir 
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ve daha uzun ömürlüdür. Ayrıca ahşap kovanlardaki arılar için önemli 

bir sorun, eşek arısı saldırılarıdır. Beton kovanlarda, arıların eşek 

arılarından korunması için bir düzenleme vardır (Ravishankar, 2005). 

Kovanların inşasında ahşap yerine beton kullanılması, arıcıların yaygın 

olarak karşılaştığı termitler, çalı yangınları ve kovan hırsızlığı (odun 

için) gibi sorunları azaltır (Kristin Lessen ve Jammeh 2006). Ayrıca, 

ahşap kovanların aksine, ağır olduklarından dolayı hayvanlar tarafından 

devrilme olasılığı düşüktür. Düşük fiyatın yanı sıra, beton kovan daha 

uzun ömürlüdür ve çatlama ve çürümeye duyarlı ahşap muadiline göre 

daha az bakım gerektirir. Bir kovandaki daha az çatlak ve delik, arıların 

zararlıları uzak tutmasına yardımcı olur ve ahşap kovanlara kıyasla 

beton kovanlarda balmumu güvesi daha az zarar verir. Beton kovanın 

dezavantajı, taşınmasını ve aktarılmasını zorlaştıran ağırlıklarıdır (Şekil 

22).  

 

Şekil 22. Beton arı kovanı (“The bee Bunka”, 2020). 

2.2.10. Arı Evi kovanı 

Arı evi, muhtemelen günümüzde kentsel arıcılar tarafından kullanılan 

en modern arı kovanı tasarımıdır (Şekil 23). Plastikten yapılmıştır ve 

özellikle de şehirlerde evlerin çatısında kullanımı için tasarlanmıştır. 
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Düzgün bir şekilde kullanılırsa, yeni başlayanlar bile yılda 20 kg bal 

üretebilir. 

Arı evi kovanı, çatı bahçeleri olan evler için mükemmel bir 

tamamlayıcıdır. 

Kovanlar hava şartlarına karşı çok iyi korunur ve bu nedenle de daha 

uzun süre dayanır. Ama biraz pahalıdırlar. 

Avantajları 

• Arı evleri vandalizme ve kovan hırsızlığına karşı güvenlik sağlar. 

• Kovanlar hava şartlarına karşı korunaklıdır ve bu nedenle daha 

uzun süre dayanır. 

Dezavantajları 

• Arı evleri pahalıdır. 

• Arı evi taşınabilir tipte olmadığı için, sadece sabit arıcılık için 

uygundur. 

 

Şekil 23. Arı evi kovanı (“The Beehause”, 2020). 
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2.2.11. Dadant Kovanı 

Dadant tipi kovanlar soğuk uzun kışlara sahip bölgeler için modifiye 

edilmiş bir kovan tipidir (Şekil 24). Langstroth tipi kovandan luluçka 

derinliği, ve çerçeve sayısı ile ayrılır. Bunların ballıkları 

kuluçkalıklarından daha kısa (kuluçkalık 31 cm, ballık 17 cm) olup, 

kullanılan tahta 3-3.5 cm kalınlığındadır. Soğuk iklime sahip bölgelerde 

bal mevsimi kısa sürdüğü için ballık küçük imal edilir. 

 

Şekil 24. Dadant tipi arı kovanı (“Spruce”, 2020). 
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3. ARI KOVANI YAPIMI İÇİN KULLANILAN MALZEMELER 

Arı kovanları, aşağıdaki malzemeler kullanılarak inşa edilir: 

3.1. Ahşap Kereste 

Bu, en yaygın olarak kullanılan kovan yapım malzemesidir. Arıcı, 

ulaşım şeklindeki ekstra masraflardan kaçınmak için, yaşadığı yerde 

kolayca bulunabilen kereste türlerini seçmelidir. 

Ahşaplarda zararlılar için kimyasal madde kullanılmamalıdır. Kovan 

yapımı için iyi niteliklere sahip bazı ağaç türleri şunlardır: Cordia spp., 

Terminalia ivorensis, Chorophora excelsa, Piptadeniastrum africanum 

ve Markhamia lutea, Ilex dipyrena, Juglans regia , Pinus sylvestris, 

Pinus brutia Ten, Salix , Populus ve Pinus wallichii. 

3.2. Kil ve Tuğlalar 

Kovan yapımı için kil kullanımı yeni değildir. Bu malzeme, Antik 

Yunan zamanlarından önce dahi kullanılmıştır (Anderson ve Jones, 

2002). Günümüzde, arı kovanı yapımında kil kullanımı gelişmekte olan 

ülkelerde özellikle Afrika'da kırsal alanlarla halen kullanılmaktadır. 

Ucuz olan kil, basit aletlerle herhangi bir şekil ve boyuta kolayca 

işlenebilir. Kuruduktan ve pişirildikten sonra neme karşı oldukça 

dayanıklı bir hal alır. Darbeye karşı direnci ve ısı yalıtımı da oldukça 

yüksektir. En büyük dezavantajı, taşınmasını zorlaştıran ağırlığıdır. 

3.3. Beton 

Kilin sahip olduğu avantajlara aynen sahip olmasının yanında, 

fırınlamaya gerek kalmadan ve kalıp içine dökülerek çok hızlı bir kovan 
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yapılabilir olması bunu daha da avantajlı kılar. Bununda en önemli 

dezavantajı kovanın oldukça ağır olmasıdır. 

3.4. Çim ve İnce Dallar 

Bunlar geleneksel çim kovanları ve silindirik dal kovanları yapmak için 

kullanılır. Bu malzemeler Afrika'nın kırsal bölgelerinde kolaylıkla 

bulunabilirler. Ancak dayanıklı değildirler. Haşere saldırısına (özellikle 

çam sansarları ve karıncalar) açık oluşu ve nem tutma eğilimi nedeniyle 

bu kovan yapım malzemesi pek tutulmaz. 

3.5. Plastikler 

Arı kovanı yapımı için plastik kullanımı hoş bir fikirdir ve ormanların 

yok edilmesi söz konusu olmadığı için benimsenmelidir. Ayrıca plastik 

kovanlar taşınması için hafiftir. Isı yalıtımları da yüksektir. 

3.6. Cam 

Arı kovanı yapım malzemesi olarak camın kullanımı deneyler ve çok 

az sayıda arıcı ile sınırlıdır çünkü pahalıdırlar ve uygun şekilde 

kullanılmadıklarında dayanıklı değildirler. Ağırdır, kesilmesi ve 

birleştirilmesi zordur, küçük darbelerden bile etkilenmeye meyillidir ve 

çok az yalıtım değeri sağlar.  
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1. GİRİŞ 

Dünyada, ormanlar 4,06 milyar hektarlık alanı kaplamakta olup, bu 

alanın %54’ü Rusya Federasyonu, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Çin olmak üzere beş ülkede bulunmaktadır (Food and 

Agriculture Organization [FAO], 2020a). Ülkemizde ise 22 740 297 

hektar alan ormanlarla kaplıdır (Orman Genel Müdürlüğü [OGM], 

2020). Ormanların alanlarının korunması, arttırılması ve verimli bir 

şekilde kullanılması dünyamız ve ülkemizin kalkınması ve ekonomisi 

için oldukça önemlidir. 

Ormanlarda, odun üretimi dışında odun dışı orman ürünleri de (ODOÜ) 

üretilmektedir (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Odun dışı 

orman ürünü, orman ekosistemlerinde bulunan, odunun dışındaki 

bitkisel ve hayvansal kökenli her türlü üründür (FAO, 1999; 

Prokofieva, Lovri´c, Pettenella, Weiß, Wolfslehner, ve Wong, 2017). 

Bazı orman ağaç ve ağaççıklarının meyveleri (alıç, ahlat, çam fıstığı, 

dut, kadıntuzluğu, kestane, kuşburnu vb), balzamik yağları (kitre, 

reçine vb.), çiçekleri (ıhlamur vb.), ince dal ve sürgünleri (kızılcık, 

mersin, şimşir vb.), yaprakları (defne, okaliptüs vb.) ile otsu bitkilerin 

yumru ve rizomları (orkide, kardelen, tavşanmemesi vb.), yaprakları-

çiçekleri (adaçayı, civanperçemi, kekik vb.), mantarlar ile üretim artığı 

olarak ortaya çıkan ağaç kabuğu, kozalak, çalı, yonga, kök gibi ürünler 

ODOÜ’dir (OGM, 1995; Pettenella, Corradini, Da Re, Lovric, ve 

Vidale, 2019). ODOÜ’lere olan talep, biyolojik, ekolojik, ekonomik, 

sağlık, sosyal ve kültürel nedenlerle artmaktadır (Altunel, 2012). 

Ormanlar ayrıca besin ve su döngüsü, toprak oluşumu, erozyon 
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kontrolü, iklim düzenlemesi ve fotosentez gibi diğer tüm ekosistem 

hizmetlerinin üretimi için gerekli olan destekleyici hizmetleri de 

sağlamaktadırlar. Bunların yanında maddi olmayan manevi, estetik, 

dini ve rekreasyonel değerler de ormandan elde edilen faydalar olarak 

tanımlanmaktadır. (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; 

Marusakova vd., 2019). ODOÜ gelişmekte olan ekonomiler için olduğu 

kadar sanayileşmiş ekonomiler için de önemlidir (Kurt, Karayılmazlar, 

Imren, ve Çabuk, 2016).  

ODOÜ, özellikle kırsal ekonomilerin sosyo-ekonomik fırsatlarını ve 

rekabet gücünü artırmak için önemlidir (Chikamai, Tchatat, Tieguhong, 

ve Ndoye, 2009). Ülkemizde de ormanların toplumun hizmetine 

sunulması amacıyla gerek mevcut ormanların iyileştirme yoluyla, 

gerekse yeni bal ormanı tesis etme yoluyla bal ormanları kurulmaya 

başlanmıştır. Arıcılık sektörünün geliştirilmesi kapsamında Orman 

Genel Müdürlüğü’nce yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera 

ıslahı, üretim, bakım ve rehabilitasyon gibi çalışmalarda; arıcılığa 

uygun vejetasyonun korunması, geliştirilmesi, arıcılık amaçlı 

fonksiyonel planların hazırlanması, gezginci arıcıların konaklaması ile 

ilgili düzenlemeler, orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması konularında yapılacak çalışmaların uygulama esaslarını 

kapsamaktadır. Ülkemizde ilk bal ormanı 2007 yılında Bursa’da 16 ha 

bir alanda tesis edilmiş olup, 2020 yılı Haziran ayı itibariyle 74 ilimizde 

70.996 ha alanda toplam 538 adet bal ormanı tesis edilmiştir (OGM, 

2013a; OGM 2020). Bal ormanlarının temel amacı ormanların 

sürdürülebilirliğini korumaktır, bunun yanında gezici arıcılığın çeşitli 

https://www.researchgate.net/profile/Rifat_Kurt2?_sg%5B0%5D=CJ7Y0U8jDj4OoBJb_P0Nia-mSd6eV1WGUx26226kAoEPfNYrpJQGKiaBx7nxfSKTgwgdRys.dIGwrKDrXZF_LySKYxYXcR_cuZX9L_TJRoQpN8moh3G-T00aIvhmJhj2hsq4XZyAL35xcHG-di9nc40t9AUVlA&_sg%5B1%5D=OkeRKUts9yRyWjTZCMPViMkOFkt-hLFiiWcBkzrmKcdWchYHooQALLPtAj8fyNlBFj3aZAk.eOD7W_su6uV34of84zvoVk73DNWdDRTDZpu4EA52K08KhvMTee_4XoJguClyZXn10dwTsmkwCv3QivOQWC8lvQ
https://www.researchgate.net/profile/Selman_Karayilmazlar?_sg%5B0%5D=CJ7Y0U8jDj4OoBJb_P0Nia-mSd6eV1WGUx26226kAoEPfNYrpJQGKiaBx7nxfSKTgwgdRys.dIGwrKDrXZF_LySKYxYXcR_cuZX9L_TJRoQpN8moh3G-T00aIvhmJhj2hsq4XZyAL35xcHG-di9nc40t9AUVlA&_sg%5B1%5D=OkeRKUts9yRyWjTZCMPViMkOFkt-hLFiiWcBkzrmKcdWchYHooQALLPtAj8fyNlBFj3aZAk.eOD7W_su6uV34of84zvoVk73DNWdDRTDZpu4EA52K08KhvMTee_4XoJguClyZXn10dwTsmkwCv3QivOQWC8lvQ
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iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi dezavantajlarından arıcıları 

korunmak hedeflenmiştir (Kaymaz ve Albayrak, 2017).  

Dünya bal üretimi 2018 yılı itibarıyla 1.851.541 ton olup, 447 bin ton 

ile Çin ilk sırada, 109 bin tonluk üretimi ile Türkiye ikinci, Arjantin ise 

80 bin ton ile üçüncü sırada yer almaktadır (FAO 2020b, Türkiye 

İstatistik Kurumu [TUİK], 2020). Türkiye'nin toplam bal üretiminin 

yaklaşık %85'inin kaynağını ormanlar ve orman benzeri alanlar 

oluşturmaktadır (OGM, 2013a). Balarıları bal dışında bal mumu, polen, 

propolis, arı sütü, arı zehiri gibi yüksek ekonomik değere sahip ürünleri 

üretmektedirler. Bal arıları yabani arılar ile birlikte bitkisel üretimde 

tozlaşmayı da sağlamaktadırlar. Arılar ile çiçekli bitkiler arasındaki 

ilişki gelecek nesillerinin devamı için karşılıklı yarar esas alınarak 

düzenlenmiştir (Güler, 2017). Arılar, yaşamlarını sürdürebilmek için 

gerekli olan nektar ve poleni temin etmek için bitkilerin çiçeklerini 

ziyaret etmek, çiçekli bitkiler ise meyve tutumu için gerekli olan polen 

tozlarının naklini yapacak arıları çekmek için nektar, polen ve çeşitli 

aromatik maddeleri üretmek zorundadırlar. Tozlaşma ile ürün nitelik ve 

niceliğinde artış olmakta, biyolojik çeşitlilik korunmakta ve erozyonun 

önlenmesine katkı sağlanmaktadır (Crane, 1990).  

Bal ormanı kurulmak istenen alanda öncelikle şora ve vejetasyon 

çalışması yapılmaktadır. Ormana yerleştirilecek arı kolonisi sayısını 

belirleyebilmek için öncelikle sahadaki arıcılık için uygun mevcut 

nektar ve polenli bitki yoğunluğu belirlenmektedir. Balormanı 

kurulurken tahmini kovan sayısına göre dikilecek fidan sayısı tespit 

edilmektedir. Bitkilerdeki nektarın şeker oranı, farklı türlerin bal 
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kaynağı olarak öneminin kıyaslanmasında kullanılan bir ölçü olup bal 

arıları genellikle şeker oranı %15’in altındaki çiçeklerin nektarlarını 

almamaktadırlar (Artık, 2004). Nektar verimi üzerine çiçeğin yaşı, 

olgunlaşma durumu bitki üzerindeki pozisyonu, çiçek ve nektar doku 

yüzeylerinin büyüklüğü, ait olunan tür ve çeşidi etkili olmaktadır 

(Akbay, 1986). Ballar içerdikleri nektar ve polen miktarına göre dört 

gruba ayrılmaktadırlar (1) ≥ 45 g/100 g bal- dominant, 2) 16- 44 g/100 

g bal-sekonder, 3) 3-15 g/100 g bal-minör, 4) <3 g/100 g bal-eser). Bal 

potansiyeli bakımından ise altı farklı gruplandırma yapılmaktadır. 

Bunlar 5-25 kg/hektar 1. sınıf bal, 26-50 kg/hektar 2. Sınıf, 51-100 

kg/hektar 3. Sınıf, 101-200 kg/hektar 4. Sınıf, 201-500 kg/hektar 5. 

Sınıf, ≥501 kg/hektar 6. sınıf bal potansiyelli bitkiler olarak 

bildirilmektedir (Sorkun, 2008). 

Bal ormanları hem meyvesinden hem de odunundan faydalanılan ağaç 

türleri bulunmaktadır. Orman ekosisteminin sürdürülebilirliği 

açısından meyveli orman ağaçları büyük önem taşımaktadırlar 

(Çakmakçı, Aslantaş, Ü. Erdoğan, Y. Erdoğan, 2014). Ormanlardaki 

zengin dere yatakları, meyveli ağaç, çalı ve otsu bitkilerin toplu veya 

dağınık halde yetişmesi için uygun sahalardır. Meyveli orman 

ağaçlarından, endüstriyel odun elde etmek yanında, çiçek ve 

meyvelerinden insanlar ve hayvanlar için besin kaynağı ve ilaç 

hammaddesi temin edilmektedir. Meyveli balormanları sahip olduğu 

nektar ve polenler ile arıcılık açısından da çok önemli bir zenginliğe 

sahiptirler (Erdoğan, 2019). 
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Ülkemizdeki bal ormanlarında polen, nektar ve bal üretimi bakımından 

öneme sahip birçok meyveli ağaç, ağaçcık, çalı ve bitki türleri 

bulunmaktadır. Bu türlere ilişkin tanıtıcı özet bilgiler aşağıda 

verilmiştir.  

2. BALORMANLARINDA BULUNAN MEYVE TÜRLERI 

2.1. Ahlat (Pyrus elaeagnifolia PALLAS) 

Rosaceae familyası, Pomoideae alt familyası içerisinde bulunan yirmi 

iki Pyrus türünden (Davis, 1972; Anşin ve Özkan, 1993) biri olan ahlat, 

kurak orman açıklıklarına, antropojen bozkırlara çok iyi uyum sağlamış 

yabani armut türüdür. Ahlat, Güneydoğu Avrupa, Anadolu, Kafkasya 

ve Kırım’a kadar geniş alana yayılmış olup ülkemizde 1700 m rakıma 

kadar hemen her yerde geniş bir popülasyona sahiptir. Ağaçları 3-10 m 

boylanabilmekte, çiçekleri Nisan-Mayıs aylarında açan ahlatın, bal 

potansiyeli 2. gruptur. Polen üretim potansiyeli sekonder, nektar üretim 

potansiyeli ise dominantdır (Sorkun, 2008). 

2.2. Ahududu (Rubus idaeus L.) 

Dünyada geniş bir yayılım alanına sahip olan ahududu, Rocaceae 

familyasının Rubus cinsi Idaeobatus alt cinsi içerisinde yer almaktadır. 

Ülkemizde genellikle rakımı 1000 m ve daha yüksek, hava oransal nemi 

fazla olan genellikle kuzeye bakan bölgelerde doğal olarak ahududular 

yetişmektedirler (Ağaoğlu, 1986; Polat ve Göçmen, 2008). Aududunun 

çiçekleri Mayıs-Haziran aylarında açmakta olup, bal potansiyeli 2. 

sınıf, polen ve nektar üretim potansiyeli de dominantdır (Sorkun, 2008). 
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2.3. Alıç (Crataegus monogyna Jacq.) 

Rosaceae familyasından Crataegus cinsine ait Türkiye’de 16 tür 

bulunmaktadır (Özkan, Aslan, ve Fırat, 2014). Alıçlar, yaprak döken, 

sert iklimlere dayanıklı, güneşi seven, orman kenarlarında, 

koruluklarda, çalılıklarda ve dağlarda yetişen genellikle dikenli ağaç 

veya çalı formundadırlar (Browicz ve Zielinski, 1982; Dönmez, 2004). 

Ülkemizde 1800 m yüksekliğe kadar yayılım gösteren alıcın, birleşik 

salkım şeklindeki çiçekleri Nisan-Haziran aylarında açmaktadır 

(Karadeniz, 2004; Özdeveci, 2006). Polen üretim potansiyeli minör, 

nektar potansiyeli sekonderdir (Sorkun, 2008). 

2.4. Armut (Pyrus communis L.) 

Rosaceae familyasının Pyrus cinsine ait olan armut, gen merkezleri 

arasında olan Anadolu’da hemen her yerde uzun yıllardan beri 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Alçak rakımlarda Şubat-Mart, yüksek 

rakımlarda ise Nisan-Mayıs aylarında çiçeklenmekte olan armutun bal 

potansiyeli 2. Grup (Bostan ve Acar, 2012), polen ve nektar verimi 

minördür (Cınbırtoğlu, 2014). 

2.5. Badem (Prunus amygdalus L.) 

Badem Rosaceae familyasının Prunus cinsi Amygdalus alt cinsi 

içerisinde yaklaşık 40 badem türü olup bu türlerden 12’si ülkemizde 

yetişmektedir (Soylu, 2003). Ülkemizde Doğu Karadeniz kıyı bölgeleri 

ile yüksek yaylalar dışında kalan hemen hemen her yöresinde 150-1800 

m rakımları arasında badem yetiştirilebilmektedir (OGM, 2013b). 

Çiçeklenme dönemi, Ocak-Mart ayında gerçekleşir. Bal potansiyeli 1-
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2. grup olup, polen ve nektar üretim potansiyeli minördür (Sorkun, 

2008; OGM, 2013b). 

2.6. Böğürtlen (Rubus fruticosus L) 

Böğürtlen, Rosales takımı, Rosaceae familyası, Rososidea alt 

familyası, Rubus cinsi Eubatus alt cinsi içerisinde yer almaktadır 

Böğürtlenler ülkemizde 0-2200 m rakımları arasında nemli sahalarda 

yetişebilen yaklaşık 2-3 m yüksekliğinde, gevşek, çok dallı çalılardır. 

Nisan-Mayıs aylarında başlayan çiçeklenme dönemi Ağustos-Eylül 

ayına kadar devam edebilmektedir (Aydın, 2008). Böğürtlenin polen ve 

nektar üretim potansiyeli dominant, bal potansiyeli 3. gruptur (Sorkun, 

2008). 

2.7. Çakal eriği (Prunus spinosa L.) 

Sert çekirdekli meyve türlerinden olan çakal eriği 0-1700 m 

rakımlarında yetişmekte olan küçük mavi-siyah meyveli alçak, yayvan, 

çok dallı ağaç formuna sahiptir (Ağaoğlu vd., 1997; Karaer ve Adak, 

2006). Güzel kokulu çiçekleri Mart-Mayıs ayında çiçeklenmektedir 

(Popescu ve Caudullo, 2016). Polen üretim potansiyeli sekonder, nektar 

üretim potansiyeli minördür (Sorkun, 2008). Balarıları tarafından 

propolis kaynağı olarak kullanılan meyve türlerdendir (Crane, 1990). 

2.8. Ceviz (Juglans regia L.) 

Sert kabuklu meyve türlerinden olan ceviz, Juglandaceae familyası, 

Juglans cinsi içinde yer almaktadır (Şen, 2011) Karpat dağlarının 

güneyi, İran, Güney Rusya, Himalaya dağları ile Anadolu’yu da içine 

alan geniş bir alanda yetiştirilmektedir (Akça, 2001). Çok dayanıklı ve 
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erozyon önlemede önemli rol oynayan bir meyve türü olan cevizin 

monoik çiçekleri farklı zamanlarda olgunlaşmaktadırlar (Sütyemez, 

2007). Cevizin nektar potansiyeli ise bulunmamakta olup polen üretim 

potansiyeli ise minördür (Sorkun, 2008). 

2.9. Dağ muşmulası (Cotoneaster nummularia Fisch. &Mey.) 

Rosaceae familyası Cotoneaster cinsi 50 kadar tür içermekte olup 

Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’nın (Japonya hariç) ılıman bölgelerinde 

yayılış göstermektedir. Dağ muşmulasına ülkemizde Batı Anadolu 

dışında her bölgemizde 300–2300 m rakımları arasında çalı veya 

ağaççık formunda rastlanmaktadır (Davis, 1972; Kayacık, 1972). Beyaz 

pembemsi çiçekleri Nisan-Temmuz ayları arasında açmaktadır 

(Güngör, Atatoprak, Özer, Akdağ, ve Kandemir, 2002). Polen ve nektar 

üretim potansiyeli sekonderdir (Sorkun, 2008). 

2.10. Dut (Morus L.) 

Dünyanın ılıman iklim bölgelerinde ve ülkemizin tamamında yayılış 

gösteren dut bitkisi, Moraceae familyası Uriticales takımının Morus 

cinsi içerisinde yer almakta olup, yaygın olarak yetiştirilen 12 türü 

bulunmakta olup en yaygın olarak M. alba (Beyaz dut), M. nigra 

(Karadut) ve M. rubra’ya (Mor dut) rastlanmaktadır (De Candolle, 

1967). Dutun polen üretim potansiyeli eser miktarda olup, nektar üretim 

potansiyeli ise bulunmamaktadır (Sorkun, 2008). 

2.11. Elma (Malus communis L.)  

Yumuşak çekirdekli meyve türlerinden olan elma, Rosaceae familyası 

içerisinde bulunan Malus cinsi içerisinde yer almakta ve ülkemizin her 
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bölgesinde 150-2000 m rakımları yayılış göstermektedir. Dünyada 

10000 Anadolu’da 600 çeşidi bulunan elmanın çiçekleri Mart-Mayıs 

aylarında açmaktadır (Özçağıran, Ünal, Özeker ve İsfendiyaroğlu, 

2004). Bal potansiyeli 2. sınıf, polen ve nektar üretim potansiyeli 

sekonderdir (Demir, 2014). 

2.12. Fındık (Corylus avellena L.) 

Betulaceae familyasının Corylaea alt familyasının Corylus cinsine 

giren fındığın (Özbek, 1978) yaygın bilinen tür adı Corylus avellana 

L.’dır. Türk fındığı ise Corylus colurna L.’dir (Yaltırık ve Efe, 2000). 

Ülkemizde Karadeniz kıyılarında bulunan Giresun, Ordu, Trabzon ve 

Rize gibi illerde fındık yetişen alanlar kıyıdan 80 km içlere ve 1300 m 

yüksekliğe kadar çıkabilmektedir (Karadeniz, Bostan, Tuncer ve 

Tarakçıoğlu, 2009). Kasım-Aralık aylarında başlayan çiçeklenme 

Mayıs ayına kadar devam etmektedir. Fındık polen kaynağı olarak 

balarıları tarafından ziyaret edilmekte ayrıca propolis kaynağı olarak 

kullanılmaktadır (Crane, 1990). 

2.13. Gilaburu (Viburnum opulus L.) 

Gilaburu, Adoxaceae familyası Viburnum cinsi içersinde yer alan 10-

1600 m arası rakımda Avrupa, Amerika, Sibirya, Ermenistan, 

Kuzeybatı Afrika ve Türkmenistan’da ormanların çevresinde, sulu 

alanların yakınlarında doğal olarak yetişmektedir (Zarifikhosroshahi, 

2015). Gilaburu ülkemizde ise Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Sivas, 

Erzurum, Bursa, İzmit, Sakarya, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Ankara, 

Kahramanmaraş ve özellikle Kayseri çevresinde doğal olarak yetişen, 
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2-4 m boyunda büyüyebilen çalı formunda bitkidir (Baytop, 1999; 

Aksoy, Güvensan, Akçiçek, ve Oztürk, 2004). Bitkinin sarımsı beyaz 

renkli çiçekleri Nisan-Haziran aylarında açmaktadır. Polen ve nektar 

üretim potansiyeli sekonderdir (Loose, Drummond, Woods, ve 

Hoffmann, 2005). 

2.14. Hünnap (Ziziphus jujuba Mill.)  

Rhamnaceae familyasına ait Ziziphus cinsi içinde bulunan (Anşin ve 

Özkan, 1997) hünnapın doğal olarak yayılış alanı, anavatanı olan kuzey 

Çin’den başlayarak Rusya, Hindistan, Ortadoğu, Anadolu, Güney 

Avrupa ve Kuzey Afrika, Afganistan, Malezya, Avustralya’ya kadar 

geniş bir alanı kapsamaktadır (Ecevit, Hallaç, ve Dilmaçünal, 2002). 

Hünnap, Mayıs-Temmuz aylarında çiçeklenen 5-10 m yüksekliğe sahip 

ağaç ya da çalı formunda, deniz seviyesinden 1700 m’ye kadar 

yetişebilen, -20 ºC kadar sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı olan bir 

meyve türüdür (Ecevit vd.,  2002; Kavas ve Dalkılıç, 2015). Polen ve 

nektar üretim potansiyeli sekonderdir (Sorkun, 2008). 

2.15. İğde (Elaeagnus angustifolia L.) 

Elaeagnaceae familyasına ait olan iğde, deniz seviyesinden 3000 m 

yüksekliğe kadar (Davis ve Satureja, 1982) güney Avrupa ve batı Asya 

(Little, 1961) ve ABD'nin batı kısımlarında (Lesica ve Miles, 2001) 

doğal yayılış gösteren, yaklaşık 8-10 m boyuna kadar hızla büyüyen 

uzun ömürlü (Kiseleva ve Chindyaeva, 2011) olan bir meyve türüdür. 

İğde ülkemizde ise tüm Karadeniz, Marmara, Güney Anadolu ve Güney 

Doğu Anadolu’da yayılış göstermektedir (Güngör vd., 2002). Nisan-
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Mayıs aylarında çiçeklenen iğdenin bal potansiyeli 4. Grup, polen 

üretim potansiyeli eser, nektar üretim potansiyeli ise minördür (Sorkun, 

2008). 

2.16. Kadın Tuzluğu (Berberis vulgaris L.) 

Berberidaceae familyası, Berberis cinsi içerisinde yer alan 

kadıntuzluğu, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın hemen hemen her 

yerinde 500-1500 m rakımları arasında yetişmektedir (Kayacık, 1981; 

Anşin ve Özkan, 1993). Dikenli, yaklaşık 2-3 m boyunda, kışın 

yaprağını döken bir çalıdır (Davis ve Satureja, 1982). Kadıntuzluğu 

çiçekleri Nisan-Mayıs aylarında açmakta olup, polen ve nektar üretim 

potansiyeli minördür (OGM, 2013a). 

2.17. Kara Hurma (Diospyrus lotus L.) 

Diospyros cinsi içerisinde yer alan 400 türden ekonomik öneme sahip 

dördünden biri olan Diospyros lotus L., (Kitagawa ve Glucina, 1984) 

ülkemizde Kuzey Doğu Anadolu’da Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve 

Kahramanmaraş illerinde yayılış göstermektedir. Küçük meyveli 

Trabzon hurması veya kara hurma olarak da isimlendirilen D. lotus L., 

1,5-2 cm çapında, sarı veya mavimsi-siyah renkte meyvelere sahiptir. 

Mayıs-Haziran ayları arasında çiçeklenmekte (Günal, 2002) olup, polen 

ve nektar üretim potansiyeli dominantdır (Sorkun, 2008). 

2.18. Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) 

Karayemiş, Rosaceae familyası Prunoideae alt familyasına ait bir 

türdür (Özbek, 1978). Karayemiş, Karadeniz Bölgesinde, kayın ve ladin 

ormanları içlerinde 20-2000 m rakımları arasında yayılış göstermek-
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tedir (Palabaş Uzun, Uzun, ve Akbulut, 2006). Ülkemizde taflan olarak 

da isimlendirilen karayemiş, 2-6 metre boyunda küçük bir ağaç 

formunda olup, Nisan-Haziran aylarında nadiren de sonbaharda 

çiçeklenmektedir (İslam, 2005). Polen üretim potansiyeli sekonder, 

nektar üretim potansiyeli eser miktardır (Sorkun, 2008). 

2.19. Kayısı (Prunus armeniaca L.) 

Üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığımız meyve türlerinden olan 

kayısı, Rosales takımı Rosaceae familyası Prunus cinsi içerisine 

girmektedir. Ülkemizin hemen her bölgesinde yetiştirilen kayısı, yoğun 

olarak Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, İçel, Antalya, Hatay, Kars, 

Iğdır illerinde yetiştirilmektedir (Koçal, 2011). Kayısının bal 

potansiyeli 2-3. grup olup, çiçeklenme dönemi Mart-Mayıs aylarında 

gerçekleşmektedir. 

2.20. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) 

Keçiboynuzu Leguminoseae familyası Caesalpinaceae alt familyasına 

ait bir meyve türüdür (Davis, 1966). Dünyada Türkiye, İspanya, 

Portekiz, İtalya, Yunanistan, Fas, Tunus, Cezayir, Kıbrıs, İsrail, ABD, 

Avustralya, Güney ve Kuzey Afrika’da yaygın olarak keçiboynuzu 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (Coppen, 1995). Ülkemizde keçiboynuzu 

Tarsus ve Mersin’den başlayıp Marmaris’ e kadar uzanan 0-300 metre 

yüksekliklerdeki kıyı şeridinde doğal olarak yetişmektedir (Ahraz, 

2003). Eylül-Kasım aylarında çiçeklenen keçiboynuzunun balları 

aromatik olup, bal potansiyeli 4. gruptur. Polen üretim potansiyeli 

sekonder, nektar üretim potansiyeli dominantdır (Sorkun, 2008). 
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2.21. Kestane (Castanea sativa MILL.) 

Fagaceace familyası Castanea cinsi içinde yer alan kestane, kuzey 

yarım kürenin Türkiye, Çin, Kore, Güney Avrupa, Kuzey Amerika, 

Bolivya gibi değişik bölgelerine yayılış göstermektedir (Yılmaz, 2014; 

FAO, 2020b). Ülkemizde Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege 

bölgelerinde 30- 1800 m rakımları arasındaki yüksekliklerde, bol yağış 

alan, kıyıya yakın bölgelerde kestane doğal olarak yetişmektedir 

(OGM, 2013c). Haziran-Temmuz aylarında çiçeklenen kestaneden elde 

edilen balın tad, renk ve aroması ile diğer ballardan ayırt 

edilebilmektedir (Ömür, 2015). Kestanenin bal potansiyeli 2-3. grup, 

polen ve nektar üretim potansiyeli dominantdır (Sorkun, 2008). 

2.22. Kiraz (Prunus avium L.) 

Rosaceae familyası, Prunoideae alt familyası, Prunus cinsine içinde 

yer alan kirazın üretiminde ülkemiz dünyada ilk sıralarda yer 

almaktadır. Anavatanı Güney Kafkasya, Hazar Denizi civarı ve Kuzey 

Doğu Anadolu olan kiraz (Eriş ve Barut, 2000), Afrika’nın kuzeyi, 

Avrupa, Ortadoğu’nun batısı, Anadolu, Hazar Denizi, Kuzey ve Güney 

Amerika kıtasında yoğun olarak yetişmektedir (Şanlı, 2001). 

Çiçeklenme dönemi Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmekte olup, bal 

potansiyeli 2-3. gruptur. 

2.23. Kızılcık (Cornus mas L.) 

Kızılcık, Umbelliflorae takımının Cornaceae familyası içerisinde yer 

almaktadır. Dünyada Güneybatı Asya, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da, 

ülkemizde ise Akdeniz, Ege, Marmara ve özellikle Karadeniz 
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Bölgesi’nde 20-1500 m rakımlar arasında kızılcık doğal olarak 

yetişmektedir (Brindza, J. Brindza, Tóth, Klimenko ve Grigorieva, 

2006). Ülkemizde kızılcık üretiminin en fazla yapıldığı iller Samsun, 

Bolu, Bartın, Erzurum ve Balıkesir’dir (TUİK, 2020). Kızılcığın sarı 

renkli çiçekleri Şubat-Mart aylarında açmaktadır. Polen üretim 

potansiyeli dominant, nektar üretim potansiyeli minördür (Sorkun, 

2008). 

2.24. Kocayemiş (Arbutus unedo L.) 

Ericaceae familyası Arbutus cinsi içinde yer alan kocayemişin 

anavatanı, Türkiye, Yunanistan, Lübnan, İrlanda ve Güney Avrupa’dır 

(Karadeniz ve Şişman, 2004). Herdem yeşil, bodur bir ağaççık 

formunda olan kocayemiş, deniz seviyesinden 600 m yüksekliğe kadar 

kayalık ve kurak alanlarda, orman içlerinde yetişmektedir. Kocayemiş 

ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz yaygın olarak 

bulunmaktadır (Yaltırık ve Erdinç, 2002; Gözlekçi ve ark., 2003). Bu 

tür herdem yeşil çalı, pembe veya beyaz çiçekli, yuvarlak meyveli ve 

geç sonbaharda oluşmaktadır (Chessa ve Nieddu, 2004). Kocayemişin 

çiçekleri Kasım-Mayıs ayları arasında açmakta olup, polen ürerim 

miktarı sekonder, nektar üretim potansiyeli dominantdır (Sorkun, 

2008).  

2.25. Kuşburnu (Rosa spp.) 

Kuşburnu Rosaceae familyasının Rosaideae alt familyası Rosa cinsi 

içerisinde bulunmaktadır. Yüksekliği 1-3 m arasında dikenli bir çalı 

olan kuşburnunu Avrupa, Asya ve Kuzeybatı Afrika’da doğal yayılış 
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gösteren bir meyve türüdür (Sarıbaş, 1996). Kuşburnu farklı iklim 

şartlarına oldukça dayanıklı bir tür olup, ülkemizde 0-2500 m rakımları 

arasında doğal olarak yetişmektedir (Güleryüz ve Ercişli, 1996). Nisan-

Haziran ayları arasında çiçek açmaktadır. Polen üretim potansiyeli 

minör, nektar üretim potansiyeli eser miktardadır (Sorkun, 2008). 

2.26. Mahlep (Prunus mahaleb L.) 

Mahlep, Rosaceae familyası Prunoidea alt familyası içerisinde yer 

almaktadır. Hastalıklara karşı oldukça dirençli olan mahlepin 

anavatanı, Avrupa ve Batı Asya’dır. Ülkemizde doğal olarak Tokat, 

Mardin, Çorum, Amasya, Ordu, Erzurum, Uşak ve Van gibi birçok ilde 

kayalık ve güneşli bölgelerde yetişmektedir (Mataracı, 1997). Polen ve 

nektarları arcılık açısından önemli değere sahiptir (Özkan, Aksoy, ve 

Değirmenci, 2016). 

2.27. Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) 

Ilıman iklime sahip asitli toprağa sahip bölgelerde yayılış gösteren 

maviyemiş, Ericaceae familyası Vaccinium cinsi içerisinde yer 

almaktadır. Islah çalışmaları ile 1906 yılından itibaren maviyemiş 

ABD’de kültür bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde Vaccinium cinsine giren dört yabani tür çay üzümü (V. 

arctostaphlyos), çoban üzümü (V. myrtillus), Kuzey çoban üzümü (V. 

uliginosum) ile kekreyemiş (V. vitis-idea) doğal olara yetişmektedir ve 

Anadolu bu türlerin anavatanıdır (Davis, 1978; Çelik, 2019). 

Maviyemiş çalı formunda ve çok yıllık bir bitki olup Karadeniz, 

Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde ticari amaçlı olarak 
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yetiştirilmeye başlanmıştır. Çiçeklenme dönemi Mart-Mayıs aylarında 

gerçekleşmektedir. Maviyemişin polen üretimi minör ve nektar üretim 

potansiyeli sekonderdir (Sorkun, 2008). 

2.28. Menengiç (Pistacia terebinthus L.) 

Akdeniz ülkeleri olan Türkiye, İtalya, Yunanistan, Suriye, Tunus’da 

yaygın olarak bulunan menengiç, Anacardiaceae familyası Pistachia 

cinsi içerisinde yer almaktadır (Zohary, 1952). Ülkemizde Kuzey ve 

Güney Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin soğuk olmayan 

alanlarında menengiç, kuvvetli kök sistemi sayesinde en elverişsiz 

yerlerde dahi (Özuslu, İskender, Tel ve İlçim, 2009) doğal olarak 

yetişmektedir (Baytop, 1999; Özcan 2009). Polen ve nektar üretim 

potansiyeli sekonderdir (Sorkun, 2008). 

2.29. Mersin (Myrtus communis L.) 

Kuzey Amerika’da sıcak bölgelerde, Akdeniz ülkelerinde ve 

Avustralya’da çok geniş yayılma alanına sahip olan mersin, Myrtaceae 

familyası Myrtus cinsine ait türlerden biridir. Ülkemizde özellikle 500-

600 m rakıma sahip alanlardaki orman ve nehir kenarlarında 

yetişmektedir (Aydın ve Özcan, 2007). Arıcılık için önemli meyve 

türlerinden olup (Sıralı ve Deveci, 2002), polen üretim potansiyeli 

minördür (Silici ve Gökçeoğlu, 2007). 

2.30. Muşmula (Mespilus germanica L.) 

Muşmula, Rosacea familyası Maloideae alt familyasına ait bir meyve 

türüdür (Browicz, 1972). Avrupa ve Batı Asya muşmulanın 

anavatanıdır. Ülkemizde Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde 
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ormanlık alanlarda ağaççık ve çalı formunda doğal olarak yetişmektedir 

(Dönmez ve Aydınözü, 2012). Nisan-Mayıs aylarında çiçeklenen 

muşmula, arıcılık açısından öneme sahipir (Sıralı ve Deveci, 2002). 

Polen ve nektar üretim potansiyeli yüksektir.  

2.31. Nar (Punica granatum L.) 

Punicaceae familyası Punica cinsine ait olan narın anavatanı, Anadolu, 

Güney Asya, İran, Güney Kafkasya, Batı Asya, Afganistan’dır 

(Dokuzoğuz ve Mendilcioğlu, 1978). Ülkemizin Güney Doğu Anadolu 

Bölgesinden Doğu Karadenize kadar sıcak ve kurak olan hemen her 

yerinde doğal olarak yayılış göstermiştir (Onur, 1988). Çalı veya 

ağaççık formunda olan nar, turunculu-kırmızılı çiçeklerini Mayıs-

Haziran ayları arasında açmaktadır. Polen üretim potansiyeli dominant 

olup (Cınbırtoğlu, 2014), nektarı balarıları tarafından kullanılmaktadır 

(Özkan vd., 2016). 

2.32. Şeftali (Prunus persica L.) 

Anavatanı Doğu Asya ve Çin olduğunu bildirilen şeftali, Rosales takımı 

Rosaceae familyası Prunus cinsi içerisinde yer almaktadır (Westwood, 

1993). Şeftali, güney ve kuzey yarımkürede 25-45 enlemleri arasında 

çok daha fazla yayılım göstermektedir (Demirören, 1992). Ülkemizde 

Muş, Ağrı, Sivas, Yozgat, Siirt, Van, Bingöl illeri dışında hemen her 

bölgede şeftali yetiştiriciliğine rastlanmaktadır (İkinci ve Polat, 2018). 

Yetiştiği rakıma bağlı olarak çiçeklenme dönemi Mart-Mayıs ayları 

arasında gerçekleşmektedir. Bal potansiyeli 2. grup olup, nektar ve 
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polen üretim potansiyeli sekonder-dominantdır (Taha, K. A, Taha S. N., 

ve Al-Kahtani, 2019). 

2.33. Sumak (Rhus coriaria L.) 

Anacardiacae familyası Rhus cinsi içinde yer alan derici sumağının 

(Rhus coriaria L.) doğal yetişme ortamı Afganistan, İran, Yunanistan, 

Bulgaristan, İtalya ve Fransa’ya kadar olan bölgelerde doğal yetişme 

alanı bulmaktadır (Köroğlu, 1989). Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Doğu 

Anadolu bölgelerinde 600-1900 m arası rakımlarda kuru, taşlı ve 

kayalık çalılıklarda, yamaçlarda ve ormanlık yerlerde 1-3 m boyunda 

yabani çalı olarak yetişmektedir (Çiçek, 2015). Mart-Mayıs aylarında 

çiçeklenmektedir. Balarıları için çok iyi nektar ve polen kaynağıdır 

(Walsh, 1978). 

2.34. Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) 

Ebenaceae familyası, Diospyros cinsi içerisinde yer alan Trabzon 

hurmasının anavatanı, Çin olmakla birlikte Kore, İspanya, Japonya, 

Brezilya ve Azerbeycan’da önemli düzeyde yetiştiriciliği yapılmaktadır 

(Kitagawa ve Glucina, 1984). Ülkemizde yetiştiriciliği ilk olarak 

Artvin’de başlatılan Trabzon hurması, günümüzde sırası ile Akdeniz, 

Ege, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara’nın 

doğusunda yaygın olarak yetiştirilmektedir. Nisan-Mayıs ayında 

çiçeklenmeye başlayan Trabzon hurması, 15 m’ye kadar boylanabilen 

ağaç formunda bir meyve türüdür (Tuzcu ve Yıldırım 2000). Polen 

nektar üretim potansiyeli dominantdır (Sorkun, 2008). 
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2.35. Üvez (Sorbus domestica L.) 

Üvez, Rosaceae familyası Sorbus cinsi içerisinde bulunmakta olup Orta 

ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da doğal olarak yayılış 

göstermektedir. Üvezin ülkemizde 15 türü bulunmakta olup, bunlardan 

önemli üç tür üvez (S. domestica L.) akçaağaç yapraklı üvez (S. 

torminalis) ve kuş üvezidir (S. aucuparia) (Gültekin ve Divrik, 2005; 

Tunçkol, Aksoy ve Eminağaoğlu, 2018). Marmara, İç Anadolu, 

Karadeniz, Ege Bölgesi ile Göller yöresinde üvez ağaçları yaygın 

olarak bulunmaktadır (Gültekin, 2007). Çiçekleri Mayıs-Haziran 

aylarında açmakta olup balarıları için polen ve nektar üretim potansiyeli 

iyi seviyededir (Karaca, 2008). 

2.36. Vişne (Prunus cerasus L.) 

Anvatanı Kuzey Anadolu ile Hazar Denizi arası bölge olarak kabul 

edilen vişne, Rosaceae familyası Prunus cinsi içerisinde yer almaktadır. 

Makedonya, İtalya ve Fransa’da yabani olarak yetişmektedir 

(Özçağıran, 1977; Öz, 1988). Ülkemizin hemen her bölgesinde 

yetişmekte olan vişne, Mart-Mayıs aylarında çiçeklenmektedir. 

Vişnenin bal potansiyeli 3-4. grup, polen ve nektar verimi yüksektir 

(Gaur ve Tiwari, 2001). 

2.37. Yalancı iğde (Hippophae rhamnoides L.)  

Elaeagnaceae familyasına ait yalancı iğde, 0-2000 m rakımları arasında 

ve farklı iklim koşullarında yetişebilen çalı veya ağaçcık formunda bir 

meyve türüdür. Dünyada Türkiye, Bulgaristan, Kafkasya, İran, Batı 

Avrupa’da ülkemizde ise Kuzey ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yayılış 
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göstermektedir (Davis ve Satureja, 1982). Mart-Nisan ayları arasında 

çiçekleri açmakta olup balarıları tarafından polenleri için ziyaret 

edilmektedir. Polen ve nektar üretim potansiyeli sekonderdir 

(Medicinal Bee Plants, 2020) 

2.38. Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) 

Yenidünya, Rosasea familyası Pomoideae alt familyası Eriobotrya 

cinsine bir ağaçcık veya ağaç formunda bir subtropik meyve türüdür. 

Anavatanı Çin, Japonya ve Kuzey Hindistan olan yenidünya 

yetiştiriciliği ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yoğunlaşmasına rağmen 

Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde de yetiştirilmektedir (Demir 1987). 

Kasım-Aralık aylarında çiçeklenen yenidünyanın, bal potansiyeli 3. 

grup olup (Tepe ve Kaya, 2009), polen üretim potansiyeli eser, nektar 

üretim potansiyeli dominantdır (Sorkun, 2008). 

2.39. Zeytin (Olea europaea L.) 

Anavatanı Güneybatı Asya ve Yukarı Mezopotamya olan zeytin, 

Oleacea familyası, Olea cinsine ait bir meyve türüdür (Heywood, 

1978). Nisan-Mayıs aylarında açan zeytin çiçeklerinin, nektar üretim 

potansiyeli olmamakla birlikte, polenleri için balarıları tarafından 

ziyaret edilmektedir (Karaca, 2008; Polat ve Selvi, 2011).   
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SONUÇ 

Ülkemizde ve dünyada yaşayan insan sayısında meydana gelen artışa 

paralel olarak ormanlardan da sağlanan faydaların çeşit ve miktarında 

artış beklenmektedir. Orman kaynakları hakkında yapılan 

planlamalarda, odun dışı orman ürünlerinin yönetimi önem 

kazanmıştır. Ormanların bal üretimine yaptığı katkı bunlardan biridir. 

Ülkemiz ormanları iklim koşulları ve bitki örtüsü açısından arıcılık için 

ideal alanları oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkemizde oluşturulan 

bal ormanları ile ormanların sosyal, ekolojik ve ekonomik 

getirilerinden daha fazla yararlanılabilmektedir.  

Ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin, çeşit ve miktarının 

belirlenmesi, değerlendirme olanaklarının arttırılması için son yıllarda 

yapılan çalışmalar sonuçlarını vermeye başlamıştır. Ülkemiz ormanları, 

meyveli ağaç türleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca yeni 

kurulan bal ormanları içerisinde yer alan meyve ağaçları, biyolojik 

çeşitlilik, yabani yaşam için besin kaynağı ve barınak, insan gıdası, gen 

kaynağı, endüstriyel odun, enerji kaynakları, ilaç ve kozmetik 

hammaddesi, erozyon kontrolü ve kırsal peyzaj anlamında önemli 

destek sağlamaktadırlar. Mevcut orman meyveleri zenginliğinin 

korunması ve devamlılığının sağlanması, endemik türler başta olmak 

üzere meyve türlerinin üretilerek ağaçlandırmalarda kullanılması büyük 

önem kazanmaktadır. Meyve üretiminde, kalite ve kantite artışı için 

büyük ölçüde yabancı tozlaşmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda 

tozlaşmada en büyük desteği balarıları sağlamaktadır. Arılar da ana 

nektar akışı döneminde, bölgedeki meyve ağaçlarından nektar, polen ve 
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propolis toplayarak bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri, polen ve propolis 

gibi arı ürünleri üretmektedirler. Ülkemiz orman kaynaklarının hem 

korunması hem de kullanılması, sürdürülebilir bir şekilde odun 

hammaddesi dışındaki üretim yelpazesinin genişletilmesi 

gerekmektedir. Ormanlarımızın etkin yönetimi ile bal ormanlarından 

elde edilecek ürün miktar ve niteliği daha iyi seviyelere gelebilecektir.  
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1. GİRİŞ 

Arıcılık faaliyeti ülkemiz olan Türkiye’de çok eski dönemlerden beri 

yapılmaktadır ve bu yönüyle Anadolu insanı için bir gelenek haline 

gelmiştir. Arıcılığın bu kadar eskiye dayanan bir tarihi olmasına karşın, 

son yüzyıllarda bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak 

gelişmesi daha da ivme kazanmıştır (Akar Şahingöz ve İnci, 2018: 520). 

Artık bir tarımsal uğraş alanı olarak kabul edilen arıcılık; belli amaçlar 

doğrultusunda, bal arılarının kullanılabilmesi ve yönetilebilmesi 

sanatıdır (http://www.kop.gov.tr/upload/dokumanlar/218.pdf). Bir 

üretim yöntemi olduğu için de işlemler yönetimi disiplininin temel 

kanunu olarak kabul edilen verimlilik (en az girdi ile en fazla çıktıyı 

elde etme) konusu arıcılıkta da karşımıza çıkmaktadır. Üreticinin/işlet-

menin kaliteden ödün vermeden, minimum girdiyi sağlayarak 

maksimum ürün ortaya çıkartması hem üreticinin hem de arıcılık 

ekonomisinin canlı kalması ve varlığını devam ettirmesi için kritik bir 

noktadır. 

Her iş kolunda olduğu gibi arıcılık faaliyetlerinde de girdilerin/kay-

nakların iyi bir şekilde tanınması gerekmektedir. Arılar canlı birer 

varlık olduğundan, faaliyetin başarıya erişmesi için bu hayvanların iyi 

tanınması, üretim yöntemlerinin doğru belirlenmesi ve arıcının gözlem 

becerisini geliştirmesi gerekmektedir (Prim, Çan ve Sönmez, 2011: 10). 

Bunlardan birindeki bir eksiklik başarıyı engelleyebilir ve bu da arıcılık 

sektörüne olumsuz yansıyabilir, o yılın haşatında ki verimliliği 

düşürebilir. 
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Arıcılık bir evin bahçesinde, bir tarlanın kıyısında/köşesinde 

yapılabilecek bir faaliyettir. Arıların tozlaşmayı sağlayabilme özelliği 

sebebiyle bir çiftçi hem bal elde edebilmekte hem de diğer tarım 

ürünlerinin verimliliğini ve kalitesini arttırabilmektedir. Çünkü bal 

arılarının sebze ve meyvelerin gereksinimi olan tozlaşmaya yardımcı 

olarak (hatta dünya üzerinde tozlaşmayı en iyi yapan böceklerdir), 

ürünlerin kalitesini ve verimlilik oranını arttırdığı bilinen bir gerçektir. 

Bu yüzden bazı çiftçiler/işletmeler tozlaşmanın oluşabilmesi için 

tarlalarına arı kovanları da koymaktadırlar. 
  

Tarlalara arı kovanları konulması işlemi tarım ekonomisinin 

büyümesine sebebiyet vermektedir. Ancak bu işlem ülkemizde pek az 

kişi tarafından yapılmaktadır. Arıların bu özelliği hala ülkemizde tam 

olarak anlaşılamamakta ve bundan dolayı da arılara olumsuz 

bakılabilmektedir. Batı ülkelerinde bal arılarının tozlaşmayı en iyi 

yapan böcek özelliği bilindiğinden, bu ülkelerde tarım ürünleri 

üreticileri arıcıların kovanlarını kendi tesislerine yerleştirmesi için para 

öderken, ülkemizde tam tersine arıcılarımız üste para verdikleri halde 

zorla ikna ederek kovanlarını tarlalara yerleştirebilmektedirler. Arıların 

ve arıcılık uğraşlarının bu denli önemli olduğu günümüzde; arıcılığın 

Türkiye ve Dünya’daki ekonomik önemini, sektör yapısı aşağıdaki gibi 

ele alınabilir. 
 

2. ARICILIK SEKTÖRÜ 

 

Arıcılığın ülke ekonomisine bir tarım faaliyeti olması sebebiyle 

doğrudan bir katkısı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tozlaşmayı 
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sağlaması sebebiyle diğer bitkilerin kalite ve verimliliğini arttırdığı ve 

sosyo-ekonomik bir konu olduğu için dolaylı olarak da katkısı 

bulunmaktadır. Arıcılık toprağa bağlı olmaması ya da az bir toprağa 

ihtiyaç duyması nedeniyle aileler için tek başına bir geçim kaynağı ve 

hem en ucuz hem de en kolay istihdam yaratan tek tarımsal uygulama 

olabilmektedir. Arıcılık faaliyeti tüm bu olumlu şeyleri ortaya 

çıkarırken çevreye ve doğaya doğrudan veya dolaylı hiçbir zararlı etkisi 

de bulunmamakta, aksine doğal dengenin sağlanmasına katkıda 

bulunmaktadır Gültekin, 2019: 918-919; Karadeniz, 2015: 9). Arıcılık 

faaliyeti tozlaşmanın sağlanmasına yardımcı olduğu için ülke 

ekonomisine önemli bir katma değer yaratmaktadır. Arı ürünlerinin 

yarattığı ekonomik fayda ve katma değer ile tozlaşmanın yarattığı 

verimlilik ve kalite sonucu ülkemizde oluşturduğu katma değer 

kıyaslandığında, tozlaşmanın yarattığı fayda çok daha büyüktür. 

Arıcılığın bir üretim dalı olarak arı ürünleriyle ülke ekonomisine 

sağladığı katkı yadsınamaz; ancak arıcılık faaliyetlerinin tozlaşma 

sebebiyle ülke ekonomisine olan katkısı, arı ürünlerinin yarattığı 

katkının 10-15 katı kadar daha fazladır (Sıralı ve Cınbırtoğlu, 2018: 31). 

IPBES (İnsan ve Doğa İçin Bilim ve Politika ) 2017 yılı raporunda 

tozlaşma yoluyla gıda üretimi yıllık $235-577 milyar arasında olduğunu 

vurgulamaktadır (https://www.ipbes.net/). Dolayısıyla ülke ekonomisi 

için oluşturduğu fayda çok ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Söz konusu 

tarım faaliyetleri kırsal kesimde yapıldığından ülke ekonomisinin 

gelişmesindeki bölgesel dağılımdaki eşitsizliklerde böylece 

azaltılabilmektedir. 
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Bal üretimi küresel ısınma, iklim değişikleri gibi doğal faktörlere bağlı 

olarak değişebilmektedir. Misal, 2006 yılında kuraklık nedeniyle 

ülkemizde bir bal krizi yaşanmış ve bunun sonucu olarak da yıllık bal 

üretim miktarı 50 bin tona kadar düşmüştür. Sonraki yıllarda ise iklim 

şartlarının iyileşmesi, yazları havanın o yıl kadar sıcak olmaması gibi 

sebeplerle arıcılar 2006 yılında yaşadıkları zorluğu atlatmış ve 

2006’dan 2010’a kadarki dönemde haneler tarafından satın alınan bal 

miktarı % 21 artmıştır (http://www.trendisfikirleri.com/aricilik-karli-

bir-yatirim-alani.html). 

Arıcılık ülkemizde ve dünyada önemli bir tarım faaliyetidir. Bal 

arılarının tozlanmayı sağlamasının yanı sıra bal, arı sütü, propolis, arı 

zehri, ana arı yetiştiriciliği, balmumu, oğul arı üretimi, paket arıcılık, 

kovan yapımı ve diğer arı malzemeleri (el demiri, tel, çıta, suni 

balmumu, arı şurubu, maske, körük, kazan, mandal, polen tuzağı vs.) 

gibi ürünlerin üretilip satılmasıyla ekonominin hareketli olmasını da 

sağlamaktadır. Ülkemizdeki arıcılık sektörüne ilişkin bir swot (güçlü ve 

zayıf yönler ile tehdit ve fırsatlar) analizi şöyledir (http://www. 

ka.org.tr);  

Güçlü Yönler  

• Coğrafyanın; orman, çayır ve mera statüsünde ki arazilerin çok 

olması  

• Floranın arıcılığa elverişli olması  

• Arıcılığın eski bir geçmişe sahip olmasının getirmiş olduğu tecrübe 

birikimi  



 

 179 

• Arıcılık yapabilecek çok sayıda kişi olması  

• Arıcılık ile alakalı Birliklerin bulunması  

• Nakliyat konusunda olumlu konumu  

Zayıf Yönler  

• Arıcıların eğitim seviyesinin düşük olması ve/ veya eğitimli arıcı 

sayısının az olması  

• Arıların koloni halinde yaşamasından dolayı salgın hastalıkların 

hızlı yayılabilir olması  

• Güçlü Ana arı üretiminin yetersizliği  

• Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konusunda bilimsel bilgi eksikliği  

• Markalaşma bilgisinin olmayışı  

Fırsatlar  

• Profesyonel manada arı yetiştiriciliği yapanların az olması  

• Bal ürünlerine yönelik büyük bir iç ve dış pazarın olması  

• Arı yetiştiriciliğine yönelik alanların (orman, orman içi açıklık, 

mera, tarım vb.) çeşitliliği  

• Bitki gen kaynaklarının zenginliği  

• Ucuz ve kolay temin edilebilir işgücü olması  

• Özel sektör ve bal üreticilerinin deneyimlerine dayalı bilgi birikimi  

• Devlet tarafından arıcılığın teşvik edilmesi ve devlet desteklerinin 

bulunması  
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• Son on yılda ülkede arıcılık faaliyetlerinde büyük artış olması ve 

belli bir ivmeyi yakalaması  

• Arıcılığı geliştirme üzerine projelerin bulunması  

Tehditler  

• Gelecekte olabilecek uygun olmayan çevre ve/veya iklim koşulları  

• Salgın hastalıklar  

• Bilim, teknoloji ve araştırmaya karsı ilgisizlik  

• Yayım hizmetlerinin ve halkla ilişkilerin yetersizliği  

• Arıcılık kredisi temininde güçlükler ve kredi koşullarının ağırlığı  

• Bal fiyatlarının düşüklüğü  

• Damızlık Sorunu 

3. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ARICILIK EKONOMİSİ  

Türkiye’de arıcılık faaliyetlerine ilişkin veriler için en güncel kaynak 

TÜİK verileridir. TÜİK verilerine göre 1991 yılında 21.540 adet arıcılık 

tesisi (çiftçiler ve işletmeler) 3.428.442 adet kovan ile arıcılık 

faaliyetiyle uğraşmaktaydı ve 54.655 ton bal (kovan başı ortalama 16 

kg üretim) ve 2.863 ton da bal mumu üretimi yapılmaktaydı. Bugün 

gelinen noktada ise yine TÜİK verilerine göre ülkemizde 2018 yılı 

itibariyle 81.830 adet arıcılık işletmesi 8.108.424 adet kovanla arıcılık 

faaliyeti gerçekleştirmektedir. Türkiye bu kovan miktarı ile Hindistan 

ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünyada en fazla arı kolonisine 

sahip olan 3. ülkedir. Bu işletmelerin ürettikleri bal miktarı 107.920 ton 

(kovan başı ortalama 13,32 kg üretim), balmumu miktarı ise 3.987 
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tondur. TÜİK verilerine göre 1991 yılından bu yana en fazla arıcılıkla 

uğraşıldığı yıl 84.047 işletme ile 2016 yılıdır. Ancak bu yıldaki kovan 

sayısı 7.900.364 adettir. En fazla bal ve balmumu üretimi yapıldığı yıl 

ise (7.991.072 adet kovanla) 114.471 ton bal (kovan başı ortalama 

14,33 kg üretim) ve 4.488 ton balmumu miktarıyla 2017 yılıdır. Tablo 

1’de Türkiye’de 1991 yılından bu yana arıcılık faaliyetine ilişkin veriler 

sunulmaktadır. Tabloda görüldüğü gibi Türkiye’nin kovan başı bal 

üretimi 14 kg civarındadır. 

Tablo 1: Türkiye’de 1991-2018 Yılları Arası Arıcılık Faaliyeti 

Yıl Üretici 
Sayısı 

Kovan 
Sayısı 

Üretim 
(ton) 

Kovan Başı 
Ortalama (kg) 

1991 21 540 3.428.442 54 655 16 

1992 21 931 3.540.328 60 318 17 

1993 21 975 3.685.447 59 207 16 

1994 22 050 3.786.588 54 908 14,5 

1995 21 987 3.916.038 68 620 17,5 

1996 22 329 3.964.718 62 950 15,9 

1997 22 145 4.002.302 63 319 15,8 

1998 22 302 4.199.351 67 490 16 

1999 22 447 4.321.696 67 259 16 

2000 22 571 4.267.123 61 091 14,3 

2001 22 606 4.115.353 60 190 14,6 

2002 22 423 4.160.892 74 554 17,9 

2003 22 110 4.288.853 69 540 16,2 

2004 22 133 4.399.725 73 929 16,8 

2005 22 550 4.590.013 82 336 17,9 
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2006 22 305 4.851.683 83 842 17,3 

2007 21 560 4.825.596 73 935 15,3 

2008 21 093 4.888.961 81 364 16,6 

2009 21 469 5.339.224 82 003 15,3 

2010 20 845 5.602.669 81 115 14,5 

2011 21 131 6.011.332 94 245 15,7 

2012 21 307 6.348.009 89 162 14 

2013 79 934 6.641.348 94 694 14,3 

2014 81 108 7.082.732 103 525 14,6 

2015 83 475 7.748.287 108 128 14 

2016 84 047 7.900.364 105 727 13,4 

2017 83 210 7.991.072 114 471 14,3 

2018 81 830 8.108.424 107 920 13,3 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye’nin bal konusundaki dış ticaret hacmi yıllara göre 

dalgalanmalar göstermektedir. Bu hacim kimi yıllar artarken, kimi 

yıllarda ise azalış göstermektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin bal 

konusunda dış ticaret hacminin sürekli artış gösterdiğini söylemek pek 

mümkün değildir. Petek ve süzme ballardan oluşan dış ticaret ürünleri 

için ülkemiz 2014 yılında yaklaşık 12 tonluk ithalat ve buna karşılık 

4.969 ton ihracat gerçekleştirmiştir. Zamanla ithalat azalmış; ancak 

2018 yılında tekrardan bir artış göstermiştir. İhracatımız ise 5.912 tona 

çıkmıştır. Bu rakamın %82’si süzme, %18’i ise petek baldır ve bu oran 

toplam üretimin %5,5’ine denk gelmektedir. Çünkü ülkemizde üretilen 

balların büyük bir kısmı zaten yurtiçi pazarda satılmakta/tüketil-

mektedir. Ayrıca Türkiye’de bal üretiminin maliyeti hemen hemen aynı 
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miktarda üretim yapan ülkelerin mal ettiği fiyattan daha yüksektir.  Bu 

yüzden de ülkemiz bal üretiminde dünyada 2. Sırada olmasına rağmen 

ihracatta 21. sıradadır. Tablo 2’de Türkiye’nin 2014-2018 yılları 

arasındaki ve 2019 yılı ilk 5 ayındaki ithalat ve ihracat verileri 

gösterilmektedir. Dünyadaki 2018 yılı toplam bal ihracatı $2.264.018 

ve 693,249 ton olduğuna göre Türkiye’nin toplam ihracattaki payı $ 

cinsinden %1,1; miktar cinsinden %0,9’luk bir hacme sahiptir ve bu 

oranlarla hem miktar hem de elde edilen gelir cinsinden dünyada 21. 

sıradadır.  

Tablo 2: Türkiye’nin Bal İthalat ve İhracatı 

Yıl İthalat İhracat 
Ton $(bin) Ton $(bin) 

2014 11,95 68 4969 18.919 

2015 0,09 2 7192 25.072 

2016 1,02 6 3623 14.926 

2017 0,27 3 6448 23.385 

2018 22 76 6413 25.669 

2019 (ilk 5 ay) 0 0 2445 10.456 

Kaynak: https://comtrade.un.org/data/ 

Türkiye’den 44 ülkeye bal satılmıştır ve 2018 yılının ilk 3 çeyreği 

itibariyle $21.785.623 tutarında bir döviz girdisi sağlanmıştır. 

Türkiye’nin bal ihraç ettiği ülkeler arasında 2.207 tonla ve %41,2’lik 

pay ile Almanya ilk sıradadır. Bu ülkeyi sırasıyla ABD (%30,6), 

İspanya (%6,1), Suudi Arabistan (%4,9) ve KKTC (%2,8) izlemektedir 

(Çevik, 2018: 11). 2018 yılı bitimiyle birlikte ballarımız 48 ülkeye 
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6.357 ton ihraç edilmiş ve $25.503.445 tutarında bir döviz girdisi 

sağlanmıştır. 2019 yılının ilk 5 ayı içinde ise 41 ülkeye 2.445 ton bal 

ihracatı gerçekleşmiş ve $10.456.342 tutarında bir gelir elde edilmesi 

sağlanmıştır. En çok bal ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında ilk iki 

değişmemiş, Almanya $2.918.198 ve ABD $2.020.583’lık rakamlarla 

başı çekmiştir. Bu iki ülkeyi Suudi Arabistan $1.597.189 ile izlemiş ve 

bir önceki yıla göre İspanya ile yer değiştirmiştir. 2019 yılı ilk 5 ayı 

itibariyle Almanya’nın payı %27,9; ABD’nin %19,3 ve Suudi 

Arabistan’ın %15,3’tür (http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/bal-

ihracati).  

TÜİK 2017 verilerine göre Türkiye’nin en fazla bal üreten illeri; Ordu 

(16.799 ton), Muğla (15.867 ton), Adana (10.729 ton) iken, en az bal 

üreten illeri; Kilis (28 ton), Nevşehir (91 ton) ve Kırşehir (107 ton) 

şeklinde sıralanmıştır. Düzey 1 bölgesel arıcılık bakımından da Ege 

Bölgesi %22,8 ile birinci, Doğu Karadeniz Bölgesi %20’lik pay ile 

ikinci sıradadır. Ardından Akdeniz Bölgesi %18,5; Ortadoğu Anadolu 

%8,1; Güneydoğu Anadolu %6,1;  Batı Marmara %6,1; Orta 

Anadolu %4,8; Kuzeydoğu Anadolu %4; Batı Karadeniz %3,8; Doğu 

Marmara %3; Batı Anadolu %1,9 ve İstanbul %0,7 paya sahiptir 

(https://arastirma.tarimorman.gov.tr/). Ordu ili ülkemizde bulunan 

kovanların %7’sine sahipken; Muğla ili %12’sine sahiptir (Ilgar, 2018: 

717; Semerci, 2017: 110).  

2018 yılı itibariyle Ordu ilinde 568.547 adet koloni ile 16.993,5 ton bal 

üretilmiş ve böylece kovan başı verimlilik 29,9 kg olmuştur. Muğla 

ilinde 935.463 adet arı kolonisi işletilmiş ve bu kolonilerden 14.777 ton 
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bal elde edilmiştir. Böylece Muğla ilinin kovan başı verimliliği yaklaşık 

15,8 kg olmuştur. TÜİK 2018 verilerine göre ise son durum Tablo 3’te 

görüldüğü gibidir. Tabloda Türkiye’nin illerinde arıcılık yapan işletme, 

kovan sayısı, üretim miktarları ve kovan başı verimlilik hakkında 

bilgiler bulunmaktadır. 

Tablo 3: İllerdeki Arıcılık Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler 

İl İşletme 
Sayısı 

Üretim 
(ton) 

Koloni 

Sayısı 
Kovan Başı 

Ortalama (kg) 

Adana 2.236 10.941,224 461.987 23,6 

Adıyaman 844 539,541 67.950 7,9 

Afyonkarahisar 306 892,656 49.592 18 

Ağrı 286 253,955 22.099 11,5 

Aksaray 279 203,808 17.186 11,85 

Amasya 286 286,171 23.805 12 

Ankara 1.296 422,135 77.294 5,5 

Antalya 2.414 2.305,204 230.323 10 

Ardahan 525 190,615 34.651 5,5 

Artvin 1.582 1.061,651 110.822 9,6 

Aydın 1.744 4.227,038 281.060 15 

Balıkesir 1.598 2.618,177 172.881 15,1 

Bartın 1.992 196,932 32.612 6 

Batman 375 167,657 55.635 3 

Bayburt 631 408,096 72.266 5,65 

Bilecik 222 87,400 11.766 7,4 

Bingöl 728 1.369,907 142.234 9,6 

Bitlis 689 2.094,644 155.899 13,4 



 

186 ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

Bolu 390 129,674 19.464 6,7 

Burdur 473 468,634 39.470 11,9 

Bursa 1.510 879,354 86.129 10,2 

Çanakkale 1.430 1.689,127 79.635 21,2 

Çankırı 1.624 250,914 55.651 4,5 

Çorum 1.155 356,977 37.366 9,55 

Denizli 803 851,185 89.334 9,5 

Diyarbakır 569 1.234,175 112.923 11 

Düzce 674 539,786 60.356 9 

Edirne 742 890,329 58.103 15,3 

Elazığ 814 375,700 78.317 4,8 

Erzincan 1.235 1.517,454 98.017 15,5 

Erzurum 1.962 1.536,650 141.764 10,8 

Eskişehir 297 130,381 20.553 6,3 

Gaziantep 329 170,548 29.572 5,8 

Giresun 1.747 1.274,564 116.205 11 

Gümüşhane 468 614,403 42.626 14,4 

Hakkari 987 860,158 128.729 6,7 

Hatay 703 956,958 92.926 10,3 

Iğdır 234 162,045 15.578 10,4 

Isparta 383 215,064 32.527 6,6 

İstanbul 1.573 746,857 75.256 9,9 

İzmir 2.054 2.776,575 232.009 12 

Kahramanmaraş 905 977,092 102.254 9,55 

Karabük 419 94,875 19.114 5 

Karaman 764 541,831 63.215 8,6 

Kars 660 1.293,76 64.688 20 
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Kastamonu 1.551 359,053 79.451 4,5 

Kayseri 715 522,695 56.008 9,3 

Kilis 236 42,900 9.082 4,7 

Kırıkkale 768 657,505 53.392 12,3 

Kırşehir 147 91,189 10.082 9 

Kocaeli 770 624,393 73.411 8,5 

Konya 1.049 1.090,321 111.247 9,8 

Kütahya 557 235,760 23.892 9,9 

Malatya 1.173 462,860 95.021 4,9 

Manisa 1.549 894,608 79.804 11,2 

Mardin 316 306,297 55.778 5,5 

Mersin 2.237 2.416,004 267.251 9 

Muğla 4.710 14.777,074 935.463 15,8 

Muş 324 581,467 52.871 11 

Nevşehir 641 71,975 14.030 5,1 

Niğde 465 502,788 44.468 11,3 

Ordu 2.625 16.993,500 568.547 29,9 

Osmaniye 651 683,382 66.656 10,25 

Rize 2.404 1.633,199 117.194 13,9 

Sakarya 882 668,765 72.339 9,2 

Samsun 1.488 936,876 76.882 12,2 

Siirt 935 710,919 156.764 4,5 

Sinop 827 185,250 25.884 7,1 

Sivas 2.980 5.047,984 239.575 21 

Şanlıurfa 473 1.909,120 116.371 16,4 

Şırnak 773 372,844 73.902 5 

Tekirdağ 926 677,286 59.778 11,3 
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Tokat 548 421,413 44.369 9,5 

Trabzon 2.136 1.069,458 180.182 6 

Tunceli 478 419,661 61.051 6,9 

Uşak 142 125,338 8.479 14,8 

Van 705 1.652,421 129.206 12,8 

Yalova 280 221,334 32.864 6,7 

Yozgat 874 338,957 31.510 10,8 

Zonguldak 1.436 347,245 57.706 6 

Toplam 81.830 107.920,097 8.108.424 13,3 

Kaynak: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr 

Türkiye’de kovan başı bal alımı ortalama 13,3 kg iken; dünyada bu 

rakam yaklaşık 22 kg’dir. Çin Halka Cumhuriyeti 50-51 kg’lik oranla 

ilk sıradadır. Bu oran Meksika’da 39 kg, Arjantin’de 26-27 kg ve 

ABD’de ise 26 kg dolaylarındadır. Türkiye kovan başı ortalamalarda 

dünyada 12. sırada bulunmaktadır (http://www.fao.org/faostat 

/en/#data/QA). Dünya ortalamasının 20,5 kg civarı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, Türkiye’nin 13,3 kg olan ortalaması dünya 

ortalamasının çok altında olup %65’i kadardır.  

FAO’nun 2017 verilerine göre dünyada 90.999.730 adet arı kolonisi 

bulunmakta ve 1.861.000 ton bal üretilmektedir. En çok koloniye sahip 

olan ülke 12.763.684 adet ile Hindistan’dır. Bu ülkeyi 9.156.882 adet 

ile Çin ve 7.796.666 adet ile ülkemiz Türkiye takip etmektedir. Tablo 4 

bu konudaki ilk 15 ülkeye ait verileri içermektedir. Elindeki kolonilerle 

bal üretimi noktasında Çin yine ilk sırada ve onu Türkiye takip 

etmektedir. Bir başka deyişle Türkiye bal üretiminde dünya ikincisidir. 
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Arjantin üçüncü, İran dördüncü, ABD beşinci, Ukrayna altıncı, Rusya 

yedinci ve dünyadaki en fazla koloniye sahip ülke olan Hindistan ise 

ancak sekizinci sıradadır. 

Tablo 4: 2017 Yılı İtibariyle Arıcılık Faaliyetlerinde Dünyanın İlk 15 ülkesi 

Ülke 
Koloni 

Sayısı 
Üretim 
(ton) 

Dünya’daki 

Payı (%) 

Kovan Başı 

Ortalama (kg) 

Hindistan 12.763.684 64.980 3,4 5 

Çin 9.156.882 543.000 27,5 59,3 

Türkiye 7.796.666 114.471 5,9 14,6 

İran 7.271.825 69.700 4,5 9,6 

Etiyopya 6.139.990 47.710 2,7 7,8 

Rusya 3.349.976 65.680 3,9 19,6 

Arjantin 3.003.036 76.380 2,9 25,4 

Tanzanya 2.998.785 30.340 1,7 10,1 

İspanya 2.904.971 34.030 1,9 11,8 

ABD 2.669.000 66.970 4,1 25,1 

Meksika 1.853.807 51.070 3,1 27,5 

Brezilya 1.012.692 39.590 2,2 39 

Kanada 692.231 39.030 2,2 56,4 

Macaristan 816.000 26.360 1,5 32,3 

Ukrayna 2.487.000 66.230 3,3 26,6 

Kaynak: www.factfish.com; www.tridge.com   

Dünyadaki koloni sayısı 1994 yılından bu yana %38 oranında artış 

göstermiştir. 1994 yılında yaklaşık 66.102.588 adet olan koloni sayısı 
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FAO 2017 verilerine göre 91 milyon civarındadır. Şekil 1; 1994 

yılından bu yana dünyadaki koloni artışını göstermektedir. 

Şekil 1: Dünyada 1994-2017 Yılları Arasındaki Koloni Artışı 

 

Kaynak: www.beehour.com 

Dünyadaki bal ithalatına ait rakamlar çeşitli bölgelere göre ayrılarak 

incelendiğinde; AB üyesi olan 28 ülkenin toplam ithalatın %42,1’ini; 

Kuzey Amerika ülkelerinin %35,9’unu; Asya ülkelerinin %14,4’ünü; 

diğer Avrupa ülkelerinin %2,2’sini; Okyanusya ülkelerinin %1.8’ini; 

Ortadoğu ülkelerinin %1,6’sını; Afrika ülkelerinin de aynı şekilde 

%1,6; Orta Amerika ülkelerinin %0,2’sini ve yine Güney Amerika 

ülkelerinin de %0,2’sini ithal ettiği görülmektedir. İhracatta ise; Asya 

ülkeleri (Çin dahil) %39,6; AB ülkeleri %4,6; Güney Amerika ülkeleri 

%23; Orta Amerika ülkeleri %6,2; diğer Avrupa ülkeleri %16,1; Kuzey 

Amerika ülkeleri %5,6; Okyanusya ülkeleri %2,8; Ortadoğu ülkeleri 

%1,6 ve Afrika ülkeleri %0,5 oranında bir paya sahiptir (https://comtra 

de.un.org/data/). Tablo 5 söz konusu durumu göstermektedir. 
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Tablo 5: Dünyadaki Çeşitli Bölgelere Göre 2017 Yılı İthalat ve İhracat Oranları 

Bölge İthalat (%) İhracat (%) 

Asya 14,4 39,6 

AB 42,1 4,6 

Güney Amerika 0,2 23 

Orta Amerika 0,2 6,2 

Diğer Avrupa Ülkeleri 2,2 16,1 

Kuzey Amerika 35,9 5,6 

Okyanusya 1,8 2,8 

Ortadoğu Ülkeleri 1,6 1,6 

Afrika 1,6 0,5 

Kaynak: UN Comtrade: International Trade Statistics Database 

Dünyadaki toplam ihracat ve ithalat ile ilgili son 5 yılın rakamlara göz 

atıldığında; 2014 yılında 618.391 ton ve $2,359,019.000; 2015’de 

643,718 ton ve $2,330,223.000; 2016’da 635,409 ton ve 

$2,230,423.000; 2017’de 668.000 ton ve $2,399,565.000; 2018 yılında 

693,249 ton ve $2,264,018.000 tutarında bir ihracat gerçekleşmişken; 

ithalat ise; 2014’de 623,834 ton ve $2,321,969.000; 2015’de 644,106 

ton ve $2,329,808.000; 2016’da 639,804 ton ve $2,034,228.000; 

2017’de 715,541 ton ve $2,433,993.000; 2018’de 688,531 ton ve 

$2,277,822.000 olarak gerçekleşmiştir. İlgili veriler Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

 

 

https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
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Tablo 6: 2014-2018 Yılları Dünyada Bal İhracat ve İthalatı 

Yıl İhracat 

ton) 

İhracat ($) İthalat 

(ton) 

İthalat ($) 

2018 693,249 2,264,018.000 688,531 2,277,822.000 

2017 668.000 2,399,565.000 715,541 2,433,993.000 

2016 635,409 2,230,423.000 639,804 2,034,228.000 

2015 643,718 2,330,223.000 644,106 2,329,808.000 

2014 618.391 2,359,019.00 623,834 2,321,969.000 

Kaynak: https://www.trademap.org 

Dünyada bal ihracatı konusundaki en önemli beş ülke 2017 yılı 

itibariyle sırasıyla Çin, Arjantin, Ukrayna, Hindistan ve Meksika’dır. 

2018 yılında ilk beş yine bu ülkelerden oluşmuş; fakat Ukrayna irtifa 

kaybederek üçüncülükten beşinciliğe düşmüştür ve sıralama bu kez 

Çin, Arjantin, Hindistan, Meksika ve Ukrayna şeklinde oluşmuştur. Çin 

2017 yılında 129.274 ton bal (bu da dünya ihracatının %19,3’üne denk 

gelmektedir) ihraç ederek $270.704.844 tutarında (gelir cinsinden 

dünya genelindeki payı %11,3) bir gelirin sahibi olmuştur. Buna karşın 

sadece 5.682 ton bal ithal ederek $91.408.659’lık bir çıktı vermiştir. 

2018 yılına gelindiğindeyse Çin’in satışları 123.447 ton (%17,8) ve 

$249.251.000 (%11) olmuştur. Buna karşılık $91,409 ve 5,682 ton 2017 

yılı için, $70,129 ve 3,824 tonluk alım gerçekleştirmiştir. Arjantin 2017 

yılında 70.321 ton bal ihracatı (dünya ihracatının %10,5’idir) ve 

$183.165.197’lık girdiye, 2018 yılında ise 68.692 tonluk satış, 

%9,9’luk paya ve $169.748.475 tutarında girdiye sahip olmuştur. Yani 

Arjantin’in 2018 yılında rakamları bir önceki yıla göre düşüş 
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yaşamıştır. Arjantin’in ithalat rakamları da aynı şekilde gerilemiştir. 

2017 yılında 73,5 tonluk alım ve $248.512’lık bir ödeme ve 2018 

yılında 22,2 tonluk alım ve $73.084’lık bir ödeme gerçekleştirmiştir. 

Ukrayna’da aynı şeklide 2018 yılında, 2017 yılına kıyasla hem ihracat 

hem de ithalat rakamlarında düşüş yaşamıştır. Bu ülke 2017 yılında 

67.907 tonluk ve $133.942.529’lık (dünya ihracatındaki payı %10,2), 

2018 yılında 49.366 ton (%7,1’lik pay) ve $97.984.943’lık ihracat 

gerçekleştirmiştir. İthalat noktasındaysa 2017’de 57 ton ve $160.093, 

2018’de 21 ton ve $62.703’lık bir hacim oluşmuştur. Hindistan’da $ 

olarak 2018 yılında bir önceki yıla nazaran ihracat azalmış, ithalat 

artmıştır. 2017’de 52.980 ton olan ihraç rakamı 2018’de 58.231 tona 

çıkmış; ancak bunun $ olarak karşılığı $104.051.228’den 

$101.773.949’a gerilemiştir. Buna karşılık 2017’de 351 ton olan ithalat 

2018’de 632 tona ve $2.425.743 olan ödeme de $3.251.388’a çıkmıştır. 

Böylece Hindistan 2017 yılında dünyada %7,9’luk; 2018’de %8,4’lük 

bir ihracat payına sahip olmuştur.  Meksika’da ise durum daha da 

ilginçtir. 2017’de 27.723 ton olan ihracat 2018 yılına gelindiğinde iki 

katının da üstüne çıkarak 55.675 tona erişmiştir. Fakat buna karşın elde 

edilen gelir $104.716.526’dan $120.405.028’a çıkarak sadece 

$15.688.505’lık bir artış göstermiştir. Meksika dünyadaki toplam bal 

ihracatında 2017’de %4,1; 2018 yılında %8’lik bir paya sahip olmuştur. 

İthalattaysa 2017’den 2018’e 3,6 tondan 1,6 tona, yani yarısından daha 

fazla (%55,5) düşmüş; buna karşın ödeme $16.505’dan $22.530’a 

çıkmış, yani %27 artış göstermiştir. Tablo 6’da dünyada en çok bal 

ihraç eden beş ülke ve Türkiye’nin durumu verilmektedir. Tabloda 

görüldüğü gibi miktar cinsinden ülkelerin satışlarındaki pay ile elde 
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ettikleri gelirden kaynaklı olan payları farklılık göstermektedir. Misal 

Çin 2018 yılı için 123.447 ton ile dünya genelinde %17,8’lik bir paya 

sahipken; bu satıştan elde ettiği gelir ile %11’lik bir paya sahiptir. 

Türkiye’de ise rakamlar diğer ülkelerle kıyaslandığında görece 

birbirine daha yakındır (2017 için her ikisi de %0,97 ve 2018 için 

%0,93’e karşılık %1,1). 

Tablo 6: Dünyada En çok Bal İhraç Eden 5 Ülke ve Türkiye’nin Konumu 

Ülke Yıl Satış Gelir 

Ton % $ (bin) % 

Çin 2017 129.274 19,3 270.705 11,3 

2018 123.447 17,8 249.251 11 

Arjantin 2017 70.321 10,5 183.165 7,6 

2018 68.692 9,9 169.748 7,5 

Ukrayna 2017 67,907 10,2 133,943 5,6 

2018 49,461 7,1 97.985 4,3 

Hindistan 2017 52,980 7,9 104,050 4,3 

2018 58,231 8,4 101,774 4,5 

Meksika 2017 27,723 4,1 104,717 4,4 

2018 55,675 8 120,405 5,3 

Türkiye 2017 6448 0,97 23.385 0,97 

2018 6413 0,93 25.669 1,1 

Kaynak: FAO, Trade Map, UN Comtrade 

En çok ithalat yapan beş ülke ise sırasıyla ABD, Almanya, Birleşik 

Krallık, Japonya ve Fransa’dır. ABD 2017 yılında 202,565,447 kg 

değerinde alım yapmıştır ve bu oran dünya genelindeki alımların 
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%28,3’üne denk gelmektedir. Ayrıca ABD $568,734,072’lık bir bedeli 

bu alım için ödemiştir ve bu da dünya genelindeki ithalat tutarının 

%23,4’üdür. Almanya’da 83,416.000 kg (%11,6) ve $292,772.000’lık 

(%12) bir ithalat gerçekleştirmiştir. Birleşik Krallık 46,093,592 kg 

(%6,4) ve $130,891,157’lık (%5,4); Japonya 42,820,623 kg (%6) ve 

$143,010,858’lık (%5,9); Fransa ise 35,492,555 ton (%5) ve 

$130,491,542’lık (%5,4) ithalat yapmıştır. 2018’de ABD 197,866,579 

kg (%28,7) ve $497,705,051’lık (%21,9) bal ithalatı gerçekleştirmiştir. 

Almanya 82,349,938 kg (%12) ve $296,512,959’lık (%13), Birleşik 

Krallık 50,596,918 kg (%7,6) ve $128,287,674 (%5,6), Japonya 

44,520,566 kg (%6,5) ve $145,367,382 (%6,4) ve Fransa ise 

37,677,519 kg (%5,5) ve $129,298,226’lık (%5,7) bir ithalat 

gerçekleştirmiştir. Türkiye ise bal ithalatı noktasında 2017 yılında 

verisi girilmiş olan 140 ülke içerisinde 134.; 2018 yılında verisi girilmiş 

olan 111 ülke içerisinden 104. sırada gösterilmektedir. Bu rakamlar 

dikkate alındığında ülkemiz bal konusunda ithalata pek fazla lüzum 

duymayıp, ürettiği ile iç pazarını besleyebilmektedir. Türkiye’nin 2017 

yılındaki bal ithalatındaki payı 100 milyonda 4 ve 2018 yılında da 

1milyonda 3’tür. Tablo 7’de dünyada bal ithalatında ilk beş sırada yer 

alan ülkeler ve Türkiye’nin durumu belirtilmektedir.  
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Tablo 7: Dünyada En çok Bal İthal Eden 5 Ülke ve Türkiye’nin Konumu 

Ülke Yıl Alım Gider 

Ton % $ (bin) % 

ABD 2017 202.565 28,3 568,734 23,4 

2018 197,867 %28,7 497,705 21,9 

Almanya 2017 83,416 11,6 292,772 12 

2018 82,350 12 296,513 13 

Birleşik 

Krallık 

2017 46,094 6,4 130,891 5,4 

2018 50,597 7,6 128,287 5,6 

Japonya 2017 42,821 6 143,011 5,9 

2018 44,521 6,5 145,367 6,4 

Fransa 2017 35,493 5 130,492 5,4 

2018 37,678 5,5 129,298 5,7 

Türkiye 2017 0,27 0,0000004 3 0,000001 

2018 22 0,00003 76 0,00003 

Kaynak: https://comtrade.un.org/data/ 

SONUÇ 

Arıcılık sadece bitkilerin tozlaşması için önemli bir faaliyet olarak 

görülmemeli, aynı zamanda arı ürünlerinin satış hacmi ve insan 

sağlığına olan yararı da dikkate alındığında, ne kadar önemli bir katma 

değer yarattığı daha da iyi anlaşılabilmektedir. 

Dünya ticaret hacminin 2018 yılı itibariyle ithalatta 

$19,689,785,570.000 (yani yaklaşık $19,7 trilyon); ihracatta ise 

$19,346,601,921 (yani yaklaşık $19,4 trilyon) olduğu günümüzde, bal 

konusundaki ithalatın $2,277,822.000 ve ihracatın $2,264,018.000 



 

 197 

olması belki de azımsanabilecek bir rakam gibi görülebilir. Ancak 

dünyada ürün sayısının fazlalığı göz önüne alındığında bu rakamların 

azımsanmaması gerektiği ortadadır. Bu durumda balın dünyadaki 

toplam ticaret hacmindeki $4 milyar 542 milyon tutarındaki rakama 

ulaşmaktadır. Ayrıca FAO 2017 yılı verilerine göre dünyada 1.861 bin 

ton bal üretilmiştir. Bu da dünyada bu miktarda bir bal tüketiminin de 

yapıldığı anlamına gelebilmektedir.  

Yukarıda sunulan veriler incelendiğinde FAO, Trade Map ve UN 

Comtrade verileri arasında ufak da olsa farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Bu farklılıkların veri akış zamanından ve verilerin elde edildiği 

kaynaklardan oluştuğu düşünülmektedir. Ancak tablolarda da 

görülmektedir ki bu veri farkı çok büyük boyutlarda anlamlı bir farklılık 

değildir. Çalışmanın yapıldığı esnada yararlanılan kaynaklara (FAO, 

Trade Map ve UN Comtrade) 2019 yılı mayıs ayına kadarki veriler 

girilmiş ve bu sebeple de eserde bu zamana kadarki durum sunulmuştur. 

Dolayısıyla da bundan sonraki çalışmalarda yeni veriler eklenerek konu 

geliştirilme olanağına sahiptir. 
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1. GİRİŞ 

Arıcılık faaliyeti, bitkisel kaynakları, arıyı ve emeğiyle beraber 

kullanarak, bal, balmumu, arı sütü, polen, arı zehiri, propolis vb. 

mamuller ile ana arı, oğul arı vb. canlı materyal üretme süreciyle hem 

bal arılarının hayat biçimi hem de mamullerinin hammaddelerini 

doğadan toplamaları sebebiyle doğaya bağımlı bir hayvancılık dalıdır 

(Ören vd., 2010). Bu özellik dikkate alındığında arıcılık, Asya ve 

Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü görevindeki coğrafi alanı ve 

mevcudundaki doğal zenginliklerinden ötürü Türkiye, Dünya ülkeleri 

arasında arıcılık sektörü açısından üstün durumdadır (Kekeçoğlu vd., 

2007). 

Arıcılık, tarım sektörünü iş edinen ailelerin ana geçim kaynağı olan 

tarımsal bir alt sektör olmanın yanında ayrıca tarımsal meşgalelerin 

yanında ikincil bir gelir kaynağı olmak üzere de gerçekleştirilmektedir. 

Az sermaye ihtiyacı gerektirmesi ile birlikte arazi, alet-makine, tesis ve 

yoğun işgücü ihtiyacının olmaması bu tarımsal alt sektörün üstünlükleri 

olarak sıralanabilir. Tüm bu üstünlüklerin yanında arı yetiştiriciliğinde 

sermaye ile birlikte ihtiyaç duyulan tüm ekipman ve canlı materyalin 

Türkiye’den karşılanabilmesi de artı bir üstünlüktür (Parlakay vd., 

2008). 

Arıcılık sektörünün gerek firma gerekse de ülke ekonomisine önemli 

katkıları bulunmaktadır. Arıcılık aktivitesi, firma maliyetlerinin asgari 

düzeyde olması, diğer üretim dallarına göre daha az emeğe gereksinimi 

olması gibi niteliklerinden ötürü gelişmekte olan ülkelerde kırsal nüfusa 
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iş ve gelir sağlamada önemli bir rolü vardır (Kumova ve Korkmaz, 

2000).   

Arıcılık kısa sürede kolaylıkla öğrenilebileceği gibi az sermaye 

gerektirmesi ve yapılan yatırımın geri dönüşüm oranının yüksek 

olması, kısa sürede kazanç sağlaması, maliyetinin düşük olması, az 

işgücü gerektirmesi, elde edilen ürünlerin raf ömrünün uzun olması gibi 

nedenlerle hobi ve ek gelir amaçlıda icra edilebilmektedir. Toprağa 

ihtiyaç duyulmaması, toprak sahibi olmayan çiftçilerin geçim kaynağı 

olarak arıcılığı tercih etmelerinde etkili olmaktadır (Gösterit ve Gürel, 

2004). 

Türkiye genel itibariyle dağlık ve farklı iklim alanlarına sahiptir. 

Güneyde Akdeniz İklimi, Karadeniz kıyıları boyunca ise yağışlı ve 

nemli bir ilkim bulunmaktadır.  Bununla birlikte hem Akdeniz hem de 

Karadeniz’e paralel olarak uzanan dağlar içerisindeki vadilerde ve 

Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağlar arasında mikro klimatik 

alanlarda görülmektedir. Türlü iklim özellikleriin bulunması floranın da 

türlü şekillerde olmasını sağlamıştır. Arıların faydalanabileceği çok 

geniş bahçe, meralar, yayla, bağ, yem bitkileri alanları ve çam 

ormanları sahip olunmaktadır (Şekerden vd., 1992). 

Doğu Anadolu Bölgesi özellikle de Erzurum ve Kars gibi bazı illerde 

arıcılık açısından daha önemlidir. Zira Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

istatistiki verilerine göre Erzurum, Ağrı, Artvin, Kars, Hakkari, Bitlis, 

Muş, Diyarbakır, Siirt ve Mardin illerinden oluşan ve 10 ili içeren alanı 

koloni mevcudiyeti ve toplam bal üretimi açısından ülke arıcılığında 

%10’luk bir oranı bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle 
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de Erzurum, Muş, Bingöl, Kars ve Ağrı illerindeki derin vadiler ve 

yaylalar bu illerin kendi arı mevcudiyeti haricinde, her yıl on binlerce 

göçer arı kovanına yer sağlamaktadır (Özışık, 1993). 

Günümüzde yalnızca üretmek değil, ayrıca mamullerin kaliteli olması, 

yeterli oranda ve minumum maliyette üretilmesi, tüketiciye en uygun 

doyumu verecek biçimde nakledilmesi konuları da önemli bir hadisedir. 

Bu açıdan pazarlama hizmetleri; toplama, dağıtım, işleme, hasat-derim, 

dereceleme, standardizasyon, kalite kontrolü, ambalajlama ve 

etiketleme, fiyat oluşumu, satış, talep yaratma, riskin dikkate alınması 

(kredi, sigorta gibi) ve kayıt tutulması biçimde sıralanabilir (Güneş, 

1996). 

Son zamanlarda Türkiye’de de bal ve diğer arı mamullerinin 

pazarlanmasında toptancı, perakendeci, ihracatçı ve imalatçı işletmeler 

yanında Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri açısından bazı kooperatifler 

ile bazı arıcı birliklerinin de bal ve diğer arı mamulleri üretim ve 

pazarlamasında başarı elde ettikleri fakat hâlihazırda çok fazla etkin 

olamadıkları tespit edilmiştir. Fakat üreticiler balını yerel pazarlarda 

veya yol kenarlarındaki tezgahlarda doğrudan tüketiciye de 

sunabilmektedirler (Saner vd., 2005). 

Arıcılığın ülke ve bölge çiftçiliği ve tarım sektörü bakımından önem 

taşıyor olmasına karşın pazarlama faaliyetleriyle alakalı Türkiye 

genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde de arıcılık konusunda 

ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmada sırasıyla, arıcılık faaliyeti 

konusunda yapılan çalışmalara yönelik literatür taraması yapılarak, 

arıcılık ile ilgili pazarlama sürecinde dikkate alınması gereken sorunsal 
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kriterlerin önceliklerinin SAW yöntemiyle tespit edilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen uygulama ve araştırmanın bulguları sunulmuştur. Daha 

sonra genel bir tartışma bölümü ile araştırmanın sınırlılıkları ve ileride 

yapılacak çalışmalara önerileri de kapsayan sonuç bölümüyle çalışma 

tamamlanmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI VE KRİTERLERİN 
BELİRLENMESİ 

Yapılan literatür taramasında, arıcıların sorunlarının araştırıldığı 

derleme ve alan çalışmalarında benzer sorunlar sıralanmış, en önemli 

ve ortak sorun alanı olarak pazarlama belirtilmiştir (Fıratlı vd, 2000; 

Hodges vd, 2001; Yaşar vd, 2000; Erkan ve Aşkın, 2001; Parlakay, 

2004; Saner vd, 2006; Kekeçoğlu vd, 2007; Vural ve Karaman, 2009; 

Kekeçoğlu ve Rasgele, 2013; Çakal, 2013; Emir vd, 2014; Ceyhan vd, 

2014; Emir, 2015). 

Literatürde arıcılık faaliyetlerinin pazarlanması sürecindeki etkili olan 

kriterlerin tespit edilmesi ve saptanan kriterlere göre değerlendir-

melerin yapıldığı çalışmalardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

Yaşar vd, (2000), Karadeniz Bölgesi arıcılığının genel bünyesinin tespit 

edilmesine yönelik yapılan çalışmada bazı illerdeki arıcılık firma sayısı, 

firma büyüklüğü, firma işgücü oranı, organik yetiştiricilik, hastalık ve 

zararlılar ile mücadele metodu, ilaç kullanımı, ana arı yetiştirme veya 

temini, mamul değerlendirme biçimi, organize olma vb. alanlarda genel 

bünye araştırılarak, teknik ve ekonomik sonuçları belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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Sorkun (2004) yaptığı çalışmada Türkiye’de arıcılık etkinliğinden elde 

edilen mamuller ve bu etkinlik yürütülürken ortaya çıkan problemler 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada arıcılık etkinliği 

yürütülürken karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri 

getirilmiştir. 

Parlakay (2005), araştırmada ilçede arıcılık etkinliği yürüten 

firmalardan anket ile bilgiler toplanmıştır. Çalışmada arıcılık 

firmalarının mevcut durumları ortaya konularak üretim aşamasında 

karşılaşılan problemler tespit edilmiştir.  

Köseoğlu vd, (2008), yaptıkları çalışmada Türkiye’deki arıcılığın 

mevcut durumu incelenmiş, arıcılığın gelişimi, bölgelere göre arıcılık 

etkinliğinin durumu, illere göre koloni başına bal üretimi, organik 

arıcılık etkinliği, arı mamullerine yapılan destekler, Türkiye’nin arı 

mamulleri ticaretindeki yeri ve organik arıcılığa teşvik ve bu konuda 

yapılması gerekenler saptanmıştır. 

Güden ve Miran (2008), araştırmada, çevre tutumunun çiftçi yaşına 

bağlı olmamakla birlikte çiftçilerin eğitim seviyesinin yükselmesi 

durumunda çiftçilerin çevre tutumlarında olumlu yönde bir gelişme 

olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda firma arazisi oranının 

yükselmesi de çevreye olan tutumu pozitif açıdan etkilemektedir. Diğer 

yandan, çiftçilerin borçlarını ödemeye verdikleri ağırlık ve tarımsal 

etkinliklerde risk alma ihtimalleri yükseldikçe çevresel tutumlarının 

negatif yönlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Marangoz vd, (2012), Muğla ilindeki arıcıların ortak markalaşma 

konusundaki görüşlerini anket yöntemi belirlemeye çalışmışlardır. 
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Yapılan araştırmada Türkiye’de arıcılık ve arı mamullerini, arı 

mamullerinin pazarlanması, Türkiye’nin arıcılıkta dünyadaki hali 

incelenmiştir. Marka ve ortak markalama türleri, ortak markanın 

avantajları ve dezavantajları ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Zaric vd, (2013), Sırp bal üreticilerinin bal pazarlama stratejisini 

incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, Sırp bal üreticilerinin aşağı 

yukarı benzer üretim maliyetleri ve üretim ile çalıştıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Engindeniz vd, (2014), yaptıkları çalışmada İzmir’de arıcılığın 

ekonomik durumları ortaya çıkarılarak, problemleri analiz edilmesi ve 

bu problemlere yönelik bazı çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bayramoğlu vd, (2016), Bayburt ilinde uyguladıkları kümeleme 

yaklaşımı modeli sonucunda arıcılık alanında faaliyet gösteren 

işletmelerin kurumsal bünyeleri, pazarlama ve rekabet stratejilerini 

tespit etmeye yönelik değişkenleri içerisinde barındıran işletme 

bünyesi, stratejisi ve rekabet genel ortalaması 3,18 ile şartların 

sağlanması konusunda üçüncü sırada geldiği saptanmıştır. 

Çukur vd, (2016), AB ve Türkiye'de arıcılık faaliyetine yönelik gıda 

güvenliği uygulamaları ile ilgili sorunlar üzerinde durarak çözüm 

önerileri sunmuşlardır. 

Yadeta (2016), Etiyopya’da yaptığı çalışmada hem yerel hem de 

uluslararası bal pazarlamasını ele almaya çalışarak üreticilerin ve tüm 

ulusal ekonominin faydalarını maksimuma çıkarmasının önündeki en 

büyük zorlukları saptamaya çalışmıştır. 



 

 209 

Onurlubaş ve Demirkıran (2017), yaptıkları çalışmada Edirne’nin 

Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde arıcılık faaliyetleri yürüten 

firmaların üretim ve pazarlama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve 

bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Burucu ve Bal (2018), çalışmalarında Kastamonu İli Azdavay 

İlçesi’ndeki arıcılık firmalarının pazarlama yapısını incelemişlerdir. 

Yapılan araştırma sonucunda bölgedeki arıcıların sorunları arasında, 

uygulama metodunda yaşanan sıkıntılar ve arıcıların örgütlü bir 

yapıdan uzak olmaları öne çıkmıştır. 

Onuç vd, (2019), İzmir İli Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy ve 

Yenikurudere köylerinde bulunan seçilmiş arıcılık firmalarının 

ekonomik yönü ortaya konulduğu çalışmada, arıcılıktaki ana sorunun 

arı mamullerinin pazarlanmasındaki zorluklar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan literatür taramasında arıcılık faaliyetlerine ilişkin pazarlama 

sorunlarından oluşan kriterlerin ÇKKV yöntemleri ile kıyaslanmasına 

yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması konunun önemini 

arttıran bir unsur olmakta ve literatürdeki diğer çalışmalardan 

farklılığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; TR 

A1 bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren 

arıcılık faaliyeti yürüten üreticilerin pazarlama sorunlarına ilişkin 

kriterlerin SAW yöntemi ile ağırlıklandırılması yapılmış ve çıkan 

sonuçlar kıyaslanarak tartışılmıştır. 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada TR A1 bölgesinde arıcılık ile ilgili pazarlama sorunlarına 

ilişkin kriterlerin belirlenmesine yönelik Çok Kriterli Karar Verme 

yöntemlerinden yararlanılmıştır.  Bu kapsamda belirlenen kriter 

ağırlıklarının önem dereceleri SAW yöntemi ile hesap edilmiştir. Bu 

bölümde ise çalışmada kullanılan SAW yöntemi anlatılmıştır. 

3.1. SAW Yöntemi  

Churchman ve Ackoff (1954) tarafından geliştirilen bu yöntemde 

aşağıda verilen eşitlikler kullanılarak önce matris normalleştirme daha 

sonra ise alternatiflerin sıralanması işlemleri gerçekleştirilir. 

Alternatiflerin aldığı değerler, büyükten küçüğe doğru sıralanır ve ilk 

sıradaki alternatif, performansı en yüksek alternatif olarak kabul edilir 

(Savitha ve Chandrasekar, 2011). 

SAW yönteminin adımları aşağıda verilmiştir (Janic ve Reggiani, 2003; 

Yeh, 2003): 

Adım 1: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 

SAW Yönteminde ilk aşamada m sayıda alternatif ve n sayıda 

değerlendirme kriterinden oluşan karar matrisi yukarıdaki denklik 

(10)’dan faydalanılarak normalize edilir. 

rij= { 𝑋𝑖𝑗maxxij   𝑖 = 1, … , 𝑚;      𝑗 = 1, … . , 𝑛𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗  𝑖 = 1, … , 𝑚;   𝑗 = 1, … , 𝑛                     (1) 
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Adım 2: Alternatiflerin Tercih Değerlerinin Hesaplanması 

Her bir kriter ağırlığı ile daha önce hesaplanmış olan değerlerinin 

çarpılması sonucunda her bir alternatifin toplam tercih değerleri 

hesaplanmış olur. 

Sj= ∑ 𝑊𝑗𝑟𝑖𝑗𝑚𝑗=1     , i=,…,m,                                        (2) 

4. UYGULAMA 

Çalışmada arıcılık  ile ilgili pazarlama sorunlarına ilişkin faktörlerinin 

belirlenmesi amacıyla çok kriterli karar modeli oluşturulmuş ve Şekil.1 

de sunulmuştur. 

 

Şekil 5.1: Çalışma Uygulama Adımları 
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Şekil 1’de ifade edilen modelin uygulama adımları sırasına göre 

işlemler yapılmıştır. Karar modeline göre literatür taraması ve uzman 

görüşleri yararlanılarak TR A1 bölgesinde arıcılık  ile ilgili pazarlama 

sorunlarına ilişkin faktörler tespit edilmiştir. Tespit edilen kriterler aynı 

önem düzeyine sahip olmadığından, kriterlerin önceliklendirilmesine 

gerek duyulmaktadır. Bu kapsamda, SAW yöntemi ile arıcılık ile ilgili 

belirlenen sorunların önem dereceleri ortaya konulmuştur. Kriterler 

belirlenirken Arıcılık alanında faaliyette bulunun üreticiler, 

akademisyenler ve Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri ile literatür 

taramasından faydalanılmıştır.  Kriterler belirlenirken Onuç vd., 2019, 

Burucu ve Bal, 2018, Yadeta, 2016, Engindeniz vd., 2014, Zaric vd., 

2013, Ordu Ticaret Borsası, 2013 tarafından yapılan çalışmalar ile 

uzman grubun görüşlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Karar Kriterleri 

Ana Kriterler 

Devlet Desteği (K1) 

İşletme Yapısı (K2) 

Fiyatlandırma (K3) 

Rekabet (K4) 

Dağıtım (K5) 

Ürün Kalitesi (K6) 

 Talep Koşulları (K7) 
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4.1. Kriterlerin Ağırlıklandırılması 

SAW yönteminden yararlanılan bu aşamada kriterlerin 

değerlendirilmesi için ikili karşılaştırma anketi oluşturulmuştur. 

Konunun paydaşları olan Arı üreticilerine (25), akademisyen (3) ve 

Sivil Toplum Kuruluşu yetkililerine (5) toplamda 33 uzmana anket 

sunulmuştur. Görüşlere ilişkin tablolar Ekler kısmında verilmiştir. 

SAW önem ölçeğine göre oluşturulan ikili karşılaştırma matrisi ile 

tespit edilen kriterlerin ağırlıkları bulunmuş ve Tablo 2’de verilmiştir 

Tablo 2. Kriterlere İlişkin Ağırlık Değerleri 

Alternatifler Toplam Sıralama 

K1 0,167 2 

K2 0,098 7 

K3 0,151 4 

K4 0,111 6 

K5 0,163 3 

K6 0,168 1 

K7 0,142 5 

 

Tablo 2’ye göre arıcılık ile ilgili pazarlama sorunlarına ilişkin 

faktörlerde en önemli ana kriterin “Ürün Kalitesi” ile “Devlet Desteği” 
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olduğu tespit edilmiştir. Diğer önemli ana kriterler ise sırasıyla 

“Dağıtım” ve “Fiyatlandırma” olmuştur. Öte yandan arıcılık ile ilgili 

pazarlama sorunlarına ait “İşletme Yapısı” kriteri ise en az önemli kriter 

olmuştur. Nispeten diğer en az öneme sahip diğer ana kriterler ise 

sırasıyla “Rekabet” ve “Talep Yapısı” olduğu belirlenmiştir. 

5. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ülkemizde binlerce yıl evvelden geleneksel metotlarla başlayan ve 

günümüzde büyük ölçüde çağdaş metotlarla yürütülen arıcılık sektörü, 

ülke ekonomisi ve dolayısıyla halkı için çok önemli bir tarımsal alandır. 

Arıcılıkta üretim süreci kadar pazarlama süreci de önemli bir hadisedir. 

Elde edilen mamullerin ne biçimde, ne kadara, ne zaman, kime satıldığı 

ise serbest piyasa şartlarında alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek 

gerçekleştirdiği ekonomik bir faaliyettir. Bu çerçevede çalışmada TR 

A1 bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren 

arıcılık faaliyeti yürüten 25 farklı üretici, konunun uzmanı olan 3 

akademisyen ve 5 sivil toplum kuruluş yetkilisinin görüşleri ile 

pazarlama sorunlarına ilişkin kriterlerin önceliklendirilmesinde SAW 

yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan yöntemde arıcılık faaliyetine ilişkin 

en önemli pazarlama sorunu kriterleri “Ürün Kalitesi” ve “Devlet 

Desteği” olmuştur. Diğer önemli ana kriterler ise sırasıyla “Dağıtım” ve 

“Fiyatlandırma” olmuştur  

SAW yönteminde en önemsiz kriter ise, “İşletme Yapısı” olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan nispeten önemli sayılabilecek diğer ana 

kriterler ise, “Rekabet” ve “Talep Yapısı” olduğu belirlenmiştir. 
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Arıcılığın, istihdama sağladığı katkı ve polinasyon yoluyla çevresel 

sürdürülebilirlik bakımından önemi dikkate alındığında ihmal 

edilmemesi ve desteklenmesi gereken bir tarımsal sektör olduğu ifade 

edilebilir. Çalışmada pazarlama sorunları açısından en önemli 

kriterlerden biri olarak tespit edilen devlet destekleri arıcılık sektörüne 

yönelik yapılacak projelerle yaygınlık kazanması gerekmektedir. 

Böylece sektörün kurumsallaşarak çok daha güçlü bir yapıya 

dönüşmesi söz konusu olabilir.  

Diğer en önemli kriter olarak saptanan ürün kalitesinin oluşturul-

masında kaliteli ve yeterli seviyede ürün standardı konusunda 

araştırmaların yapılması, AR-GE çalışmalarına gerekli önemin 

verilmesi, araştırmacı teknik işgücünün yetiştirilmesiyle söz konusu 

olabilir. Kalite standardizasyonunun oluşturulması gerekli olup bu 

konuda test ve kalite analizi laboratuvarları kurulmalı ve 

yaygınlaştırılmalıdır.  

Bu çalışmada ele alınan problem sektör bazında daha farklı üretim 

yapan işletmeler ya da üreticilere de uygulanabilir. Benzer şekilde, 

ileride yapılacak çalışmalarda pazarlama faaliyetlerine etki eden 

kriterlerin farklı kombinasyonlarının sürece olan etkisi de incelenebilir.  
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EKLER 

Ek: 1. SAW Yöntemi İçin Karar Matrisi ve Makmin r-Rj Değerleri 

 Kriter  

Türleri 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 Makmin 

 r-Rj 

K1 Mak. 2,20 3,11 2,44 3,10 1,93 3,91 3,91 

K2 Mak. 2,75 3,01 3,21 3,04 2,91 2,75 3,21 

K3 Mak. 3,10 2,87 1,75 2,77 3,07 2,44 3,10 

K4 Min. 4,55 1,99 1,88 2,60 3,15 3,17 1,88 

K5 Mak. 3,27 3,33 2,85 3,89 3,56 4,20 4,20 

K6 Mak. 4,46 3,73 1,55 4,01 4,17 3,10 4,46 

Ek: 2. SAW Yöntemi İçin Normalizasyon Matrisi 

 Kriter  

Türleri 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

K1 Mak. 0,563 0,795 0,624 0,793 0,494 1 

K2 Mak. 0,857 0,928 1 0,947 0,907 0,857 

K3 Mak. 1 0,926 0,565 0,894 0,990 0,787 

K4 Min. 0,413 0,945 1 0,723 0,570 0,593 

K5 Mak. 0,779 0,793 0,679 0,926 0,848 1 

K6 Mak. 1 0,836 0,348 0,899 0,935 0,695 
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