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ÖZ 

SİNOP İLİ ARICILIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAPISI 

ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

Turan ALBAYRAK 

Yüksek Lisans Tezi 

İşletme Bilim Dalı 

İşletme Tezli Yüksek Lisans 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Halil Halefşan SÜMEN 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu çalışmanı amacı, daha önce herhangi bir çalışma yapılmayan Sinop ilinde yapılan 

arıcılık faaliyetlerin hangi düzeyde olup olmadığını incelemek, ildeki kovan başına bal üretim 

miktarının düşüklüğü gibi sorunları tespit etmek ve bunları ortaya koyarak çözümleri sunmaktır. 

Bu çalışmada 2019 yılında Sinop ili ve ilçelerinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan 15 üreticiden 

anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Ankete katılanların büyük çoğunluğu 50 yaş üzerindedir. Eğitim düzeyi olarak çoğunluk 

lise ve altı mezunu olmakla birlikte %40 gibi önemli bir oran yüksekokul ve üzeri mezunudur. 

Arıcıların %80’i sadece arıcılık yapmaktadır. 

Arıcıların çoğu kolonilerini bölme yöntemiyle çoğaltmakta, bilgi ihtiyaçlarını deneyimli 

arıcılardan karşılamayı tercih etmektedir. Arıcıların çoğu ana arılarını kendileri üretmekte ve 2 

yılda 1 değiştirmektedir. 

Sonuç olarak Sinop ilinde kovan başına üretim miktarı ortalama 7,8 kg ile Türkiye 

geneli ortalamasının oldukça altında olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunun çözümüne yönelik 

olarak gezginci arıcılığın yaygınlaştırılması ve kovan başına üretim miktarı fazla olan illerdeki 

uygulamalardan hangilerinin Sinop ilinde uygulanabilir olduğuna yönelik bir araştırma 

yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler:Sinop, kovan başına üretim, varroa, ana arı üretimi, gezginci 

arıcılık. 
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ABSTRACT 

RESEARCH ON THE ECONOMIC STRUCTURE OF BUILDING 

BEEKEEPING SECTOR IN SİNOP 

Turan ALBAYRAK 

Master Thesis 

Department of Business Administration 

Thesis Advisor: Dr. Halil Halefşan SÜMEN 

Maltepe University Institute of Social Sciences, 2019 

Thepurpose of thisstudy is todeterminethelevel ofbeekeepingactivities in Sinop, 

which has not beenstudiedbefore, todeterminetheproblemssuch as lowamount of 

honeyyieldpercolony in theprovinceandtopresentthesolutions. Inthisstudy, data 

obtainedfromthesurveys of 15 producers in theprovince of Sinop 

andtheirdistrictswereused. 

Themajority of beekeeperssurvey areover 50 yearsold. Eventhoughthemajority 

of themaregraduatedfromhighschoolorlowereducation, 40% of 

themaregraduatedfromassociateorhighereducation. 80% of 

beekeepersareonlybeekeeping. 

Most of 

thebeekeepersincreasedtheircoloniesbysplittingandtheyprefertomeettheirinformationnee

dsfromexperiencedbeekeepers. Most of 

thebeekeepersproducequeenbeesthemselvesandreplacethem in 2 years. 

As a result,theaverage of honeyyieldpercolony in Sinop is7.8 kgand itisfoundto 

be considerablybelowtheaverage of honeyyieldpercolony in Turkey. Inordertosolvethis 

problem, it is recommendedtoextendstrollerbeekeeping in Sinop andtocarryout a 

researchforapplicationswhich can be applied in Sinopin provinceswith a 

highproductionpercolonycan be applied in Sinop. 

Keywords:  Sinop, honeyyieldpercolony, varroa, queenbeeproduction, 

strollerbeekeeping.  



 

vii 

 

 

İÇİNDEKİLER 

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI ........................................................................................... iv 
ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI ...................................................... v 
İNTİHAL RAPORU ........................................................................................................ vi 

TEŞEKKÜR ..................................................................................................................... iv 
ÖZ ..................................................................................................................................... v 
ABSTRACT ..................................................................................................................... vi 
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... vii 
TABLOLAR LİSTESİ ...................................................................................................... x 

ŞEKİLLER LİSTESİ ....................................................................................................... xi 
KISALTMALAR ........................................................................................................... xiii 
ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... xiv 

BÖLÜM 1. GİRİŞ ............................................................................................................. 1 

1.1. Problem .................................................................................................................. 1 
1.2. Araştırmanın Amacı ............................................................................................... 1 
1.3. Araştırmanın Önemi ............................................................................................... 1 

1.4. Varsayımlar ............................................................................................................ 2 
1.5. Sınırlıklar ............................................................................................................... 2 

1.6. Tanımlar ................................................................................................................. 2 
BÖLÜM 2.ARICILIK ...................................................................................................... 3 

2.1. Arıcılık Kavramları ................................................................................................ 3 

2.1.1. Arıcı ................................................................................................................. 3 

2.1.2. Arıcılık ............................................................................................................ 3 

2.1.3. Arıcılık Türleri ................................................................................................ 4 

2.1.3.1. Sabit Arıcılık ............................................................................................ 4 
2.1.3.2. Gezginci Arıcılık ...................................................................................... 4 

2.1.4. Paket Arıcılık ................................................................................................... 6 

2.1.5. Arı Kovanları ................................................................................................... 7 

2.1.5.1. İlkel Kovan ............................................................................................... 7 
2.1.5.2. Geçit Kovan .............................................................................................. 7 

2.1.5.3. Modern Kovan .......................................................................................... 7 

2.1.6. Plaka ................................................................................................................ 8 

2.1.7. Doğal Oğul ve Yapay Oğul ............................................................................. 8 

2.1.8. Bölme ve Birleştirme ...................................................................................... 9 

2.1.9. Bal Arısı ve Irkları ........................................................................................... 9 

2.1.9.1. Karniyol Arısı ......................................................................................... 10 
2.1.9.2. İtalyan Arısı ............................................................................................ 10 



 

viii 

 

2.1.9.3. Kafkas Arısı ............................................................................................ 11 

2.1.9.4. Esmer Arı ................................................................................................ 11 
2.1.9.5. Anadolu Arısı ......................................................................................... 11 

2.2. Arıcılık İşletme Türleri ........................................................................................ 12 

2.2.1. Arı Üreten İşletmeler ..................................................................................... 12 

2.2.2. Bal Üreten İşletmeler .................................................................................... 12 

2.2.3. Arı Sütü Üreten İşletmeler ............................................................................ 13 

2.2.4. Damızlık Ana Arı Üreten İşletmeler ............................................................. 13 

2.2.5. Ticari Ana Arı Üreten İşletmeler .................................................................. 14 

2.3. Arı Ürünleri .......................................................................................................... 14 

2.3.1. Ana Ürünler ................................................................................................... 14 

2.3.1.1. Bal ........................................................................................................... 14 
2.3.1.2. Arı Sütü .................................................................................................. 15 

2.3.2. Yan Ürünler ................................................................................................... 15 

2.3.2.1. Polen ....................................................................................................... 16 

2.3.2.2. Arı Ekmeği ............................................................................................. 16 
2.3.2.3. Propolis ................................................................................................... 17 

2.3.2.4. Balmumu ................................................................................................ 18 
2.3.2.5. Arı Zehiri ................................................................................................ 18 
2.3.2.6. Apiterapi ................................................................................................. 19 

2.4. Arı Hastalık ve Zararlıları .................................................................................... 19 

2.4.1. Yavru Hastalıkları ......................................................................................... 20 

2.4.2. Nosema Hastalığı .......................................................................................... 20 

2.4.3. Varroa Zararlısı ............................................................................................. 20 

2.4.4. Trake Akarı ................................................................................................... 21 

2.5. Dünya’da ve Türkiye’de Arıcılık ......................................................................... 22 

2.5.1. Dünya’da Arıcılık .......................................................................................... 22 

2.5.2. Türkiye’de Arıcılık ........................................................................................ 30 

2.5.3. Sinop İlinde Arıcılık ...................................................................................... 39 

BÖLÜM 3. YÖNTEM .................................................................................................... 42 

3.1. Araştırma Modeli ................................................................................................. 42 
3.2. Evren ve Araştırma Grubu ................................................................................... 42 

3.3. Veriler ve Toplanması .......................................................................................... 42 
3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması ......................................................... 43 

BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR ................................................................. 44 

4.1. Bulgular ................................................................................................................ 44 



 

ix 

 

4.1.1. Demografik Özellikler ................................................................................... 44 

4.1.1.1. Yaş Durumu ............................................................................................ 44 
4.1.1.2 Eğitim Durumu ........................................................................................ 46 
4.1.1.3. Aile Birey Sayısı ..................................................................................... 48 
4.1.1.4. Arıcıların Meslekleri ve Deneyimleri ..................................................... 48 

4.1.2. Arıcılık Faaliyetleri ....................................................................................... 50 

4.1.2.1 Koloni Çoğaltma ..................................................................................... 50 
4.1.2.2. Bilgi İhtiyacını Karşılama ...................................................................... 50 

4.1.2.3. Ana Arı Üretimi ve Değişimi ................................................................. 52 
4.1.2.4. Arı Irkları ................................................................................................ 53 
4.1.2.5. Üretilen Bal Tipleri ................................................................................. 54 

4.1.2.6. Besleme .................................................................................................. 56 
4.1.2.7. Gezginci Arıcılık .................................................................................... 57 

4.1.3. Arıcılıkta Hastalıklar ve Zararlılar ................................................................ 59 

4.1.4. Arıcılığın Ekonomik Yapısı .......................................................................... 60 

4.2. Yorumlar .............................................................................................................. 63 

4.2.1. Demografik Özellikler ................................................................................... 63 

4.2.1.1. Yaş Durumu ............................................................................................ 63 

4.2.1.2. Eğitim Durumu ....................................................................................... 64 
4.2.1.3. Aile Birey Sayısı ..................................................................................... 65 
4.2.1.4. Arıcıların Meslekleri ve Deneyimleri ..................................................... 65 

4.2.2. Arıcılık Faaliyetleri ....................................................................................... 66 

4.2.2.1. Koloni Çoğaltma .................................................................................... 66 
4.2.2.2. Bilgi İhtiyacını Karşılama ...................................................................... 67 

4.2.2.3. Ana Arı Üretimi ve Değişimi ................................................................. 68 
4.2.2.4. Arı Irkları ................................................................................................ 68 
4.2.2.5. Üretilen Bal Tipleri ................................................................................. 69 
4.2.2.6. Besleme .................................................................................................. 70 
4.2.2.7. Gezginci Arıcılık .................................................................................... 70 

4.2.3. Arıcılıkta Hastalık ve Zararlılar .................................................................... 71 

4.2.4. Arıcılığın Ekonomik Yapısı .......................................................................... 72 

BÖLÜM 5. SONUÇ ....................................................................................................... 73 

EK’LER .......................................................................................................................... 77 

EK 1: Anket Formu ..................................................................................................... 77 

KAYNAKÇA .................................................................................................................. 81 
  



 

x 

 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2.1. Bal Arılarının Taksonomisi .......................................................................... 10 

Tablo 2.2. Dünya’daki Kovan Sayısı (1000 adet) .......................................................... 22 

Tablo 2.3. Dünya Bal Üretimi (Ton) .............................................................................. 24 

Tablo 2.4. Dünya Bal İthalatı (Ton) ............................................................................... 26 

Tablo 2.5. Dünya Bal İhracatı (Ton) .............................................................................. 28 

Tablo 2.6. 2013-2017 Yılları Arası Türkiye Arıcılığı Genel Durumu ........................... 31 

Tablo 2.7. İllere Göre Türkiye Arıcılığı Genel Durumu ................................................ 32 

Tablo 2.8. İllere Göre Türkiye’deki Kovan Sayıları ...................................................... 35 

Tablo 2.9. İllere Göre Türkiye’deki Bal Üretimi (Ton) ................................................. 37 

Tablo 2.10. Sinop İli Tarım Alanları ve Üretim Miktarları ........................................... 39 

Tablo 2.11. Sinop İli Meyve Üretim Miktarları ............................................................. 40 

Tablo 4.1. Yaş Durumuna Göre Yıllık Bal Üretim Miktarları ....................................... 45 

Tablo 4.2. Yaş Durumuna Göre Kovan Başına Bal Üretim Miktarları ......................... 45 

Tablo 4.3. Yaş Durumuna Göre Paket Arı Hakkında Bilgi ........................................... 45 

Tablo 4.4. Eğitim Durumuna Göre Yıllık Bal Üretim Miktarları .................................. 47 

Tablo 4.5. Eğitim Durumuna Göre Kovan Başına Bal Üretim Miktarları ..................... 47 

Tablo 4.6. Arıcıların Deneyimlerine Göre Yıllık Bal Üretim Miktarları ....................... 49 

Tablo 4.7. Arıcıların Ana Arı Değiştirme Süreleri ........................................................ 52  



 

xi 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2.1.Gezginci Arıcıların İzlediği Yollar .................................................................... 5 

Şekil 2.2. Ülkelerin Kovan Sayılarının 2016 Yılı Karşılaştırması ................................. 23 

Şekil 2.3. Yıllara Göre Dünya Bal Üretimi (1000 ton) .................................................. 24 

Şekil 2.4. Ülkelerin Bal Üretim Miktarlarının 2016 Yılı Karşılaştırması ...................... 25 

Şekil 2.5. Dünya Kovan Başına Bal Verimi ................................................................... 25 

Şekil 2.6. Yıllara Göre Dünya Bal İthalatı (Ton) ........................................................... 27 

Şekil 2.7. Ülkelerin Bal İthalatlarının 2017 Yılı Karşılaştırması ................................... 28 

Şekil 2.8. Yıllara Göre Dünya Bal İhracatı (Ton) .......................................................... 29 

Şekil 2.9. Ülkelerin Bal İhracatlarının 2017 Yılı Karşılaştırması .................................. 29 

Şekil 2.10. Türkiye Arıcılığı Genel Durumunun Grafiksel Gösterimi ........................... 31 

Şekil 2.11. 2017 Yılı İllerdeki Kovan Sayılarının Karşılaştırılması ............................... 35 

Şekil 2.12. 2016 Yılı Coğrafi Bölgelerdeki Kovan Sayılarının Karşılaştırılması .......... 36 

Şekil 2.13. 2016 Yılı İllerdeki Bal Üretiminin Karşılaştırılması .................................... 37 

Şekil 2.14. Yıllara Göre Türkiye Bal İhracatı (Kg) ........................................................ 38 

Şekil 4.1.Arıcıların Yaş Durumları ................................................................................. 44 

Şekil 4.2.Arıcıların Eğitim Durumları ............................................................................ 46 

Şekil 4.3.Arıcıların Hanelerinde Oturan Kişi Sayıları .................................................... 48 

Şekil 4.4.Arıcıların Deneyimleri .................................................................................... 49 



 

xii 

 

Şekil 4.5.Koloni Çoğaltma Yöntemi .............................................................................. 50 

Şekil 4.6. Arıcıların Danıştıkları Yerler ......................................................................... 51 

Şekil 4.7. Arıcıların Danışma Sıklıkları ......................................................................... 51 

Şekil 4.8. Ana Arı Üretim Şekli ..................................................................................... 52 

Şekil 4.9. Ana Arı Değişimi Yapan Arıcıların Ana Arı Değişim Sıklığı ....................... 53 

Şekil 4.10. Arıcıların Kullandıkları Arı Irkları ............................................................... 53 

Şekil 4.11. Üretilen Bal Tipleri ...................................................................................... 55 

Şekil 4.12. Kovan Başına Üretim Miktarları .................................................................. 55 

Şekil 4.13. Balın Ana Nektar Kaynağı ........................................................................... 56 

Şekil 4.14. Ana Nektar Kaynağına Göre Yıllık Ortalama Bal Üretim Miktarı .............. 56 

Şekil 4.15. Beslemede Kullanılan Ürünler ..................................................................... 57 

Şekil 4.16. Gezginci Arıcılık Durumu ............................................................................ 58 

Şekil 4.17. Arıcılıkta Rastlanılan Hastalıklar ve Zararlılar ............................................ 58 

Şekil 4.18. Varroa Zararlısı ile Mücadele Yöntemi ........................................................ 59 

Şekil 4.19. Bal Satış Kanalı ............................................................................................ 60 

Şekil 4.20. Balın Ortalama Satış Fiyatları ...................................................................... 61 

Şekil 4.21. Ana Nektar Kaynağına Göre Balın Ortalama Satış Fiyatları ....................... 62 

Şekil 4.22. Arıcıların Arıcılık Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Yıllık Gelir .................... 62 

Şekil 4.23. Arıcıların Elde Ettikleri Gelirlerin Toplam Gelirlerine Oranı ...................... 63 

   



 

xiii 

 

 

KISALTMALAR 

 AKS  :Arıcılık Kayıt Sistemi 

 FAO  :FoodandAgricultureOrganization of the United Nations 

   (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) 

 MAYBİR :Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

 KUZKA :Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

 

  



 

xiv 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Turan ALBAYRAK 

İşletme Anabilim Dalı 

 

Eğitim 

Derece Yıl Üniversite, Enstitü, Anabilim/Anasanat Dalı  

Ön Lisans 2014 Anadolu Üniversitesi (Hukuk Bölümü) 

   Adalet Proğramı 

Lisans  2008 Anadolu Üniversitesi (İşletme) 

   İşletme Bölümü 

Ön Lisans       2005 Ankara Üniversitesi (Meslek Yüksek Okulu) 

   İşletme Bölümü 

Lise  2002 Kastamonu/İnebolu Ticaret Meslek Lisesi 

 

İş/İstihdam 

Yıl  Görev 

2017 -   Komiser Yardımcısı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 

2010 -  2017   Polis Memuru (Emniyet Genel Müdürlüğü) 

2009 -  2010  Astsubay (Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Balıkesir) 

2005 – 2009Öğretmen (Sinop) 

 

Mesleki Birlik/Dernek Üyelikleri 

Yıl  Kurum 

 

Alınan Burs ve Ödüller 

Yıl  Burs/Ödül 

 

Yayınlar ve Diğer Bilimsel/Sanatsal Faaliyetler 

 

“Özel Okulda Öğrenci Olmak,” Eğitim Teori ve Uygulama. 12:124-26,  2015. 

 

Kışisel Bilgiler 

Doğum yeri ve yılı : Sinop, 1985            Cinsiyet:E 

Yabancı diller : İngilice (Az);  

GSM / e-posta : 05355231204/ turanalbayrak@yandex.com 

 

  



 

1 

 

 

BÖLÜM 1.GİRİŞ 

1.1. Problem 

Sinop ilinde arıcılık üzerine daha önce herhangi bir araştırma yapılmaması 

nedeniyle bu konuda ve bu sektörün hangi durumda olduğu konusunda bilgi edinilme 

ihtiyacı vardır. Sinop’ta yapılan arıcılık faaliyetlerin hangi düzeyde yapıldığı, yapılan 

çalışmalarda doğru teknik ve yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığına yönelik çalışmalar 

yapılmamıştır. 

Araştırma ilinde en önemli problemler arı hastalıkları konusunda yöre halkının 

nasıl bir çalışma yaptığı ve koloni başına ne kadar verim aldığı tespit edilecektir. Dünya 

standartlarından bal verimi elde edip etmediği tespiti yapılacaktır.  

Sinop ilinde koloni başına çıktı yetersizliği, diğer deyişle arı kovanı başına 

üretim düşüklüğünün çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunların başında da arı 

nüfusunun azlığı gelmektedir. Bu konudaki çözümlerden birisi paket arı sistemi ile 

destekleme yapmaktır. Bu çalışmada paket arı uygulamasının başarı faktörleri ortaya 

çıkartılmaya çalışılmışve diğer başarılı ülke örnekleri incelenmiştir. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacıSinop ilinde yapılan arıcılık faaliyetlerin hangi düzeyde olup 

olmadığını incelemek, ildeki kovan başına bal üretim miktarının düşüklüğü gibi 

sorunları tespit etmek ve bunları ortaya koyarak çözümleri sunmaktır. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Ülkemizde arıcılığın yüksek dünya standartlarına çıkartılabilmesi hem ekonomik 

hem de koruyucu sağlık uygulamalarına katkı açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Bu tezde derlenerek sunulacak bilgiler ve pratik çözümler ile arıcılığa farklı ve çağdaş 

bir bakış açısı kazandırılarak ülkede bulunan arı ürünlerinde dünya ülkelerinden yapılan 
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arıcılık faaliyetleri gibi yüksek verim almak yolunda ilerleme sağlanması 

amaçlanmaktadır. Ülke arıcılarının eğitimleri, uygun yöntem ve teknikleri 

uygulamamaları nedeniyle büyük potansiyel yok olmakta ve milli servetin gelişmesine 

yeterli katkı sağlanamamaktadır. Tez amacına ulaşırsa ne tür çalışmaların nasıl 

yapılacağı bilgisini sektöre kazandırma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. 

1.4. Varsayımlar 

Ülkemiz arıcılığının dünya pazarlarında sınırlı talep görmesinden hareketle tezin 

ilk varsayımı bu konudaki çağdaş bilgilerin Sinop’taki arıcılık sektörüne yansımamış 

olmasıdır. İkinci varsayımımız elde edeceğimiz verilerden üretilecek bulguların 

Sinop’taki arıcılığın gelişmesine ışık tutacağıdır. 

1.5. Sınırlıklar 

Araştırmalar yapılırken Sinop ili ve ilçelerinde yapılacak çalışmalar göz önünde 

bulundurulmuştur. Yine Sinop ili çevresinde bulunan bu alanda akademik kariyer 

yapmış uzman arıcılar ile de görüşülmüştür. 

1.6. Tanımlar 

Arıcılık, arı ürünleri, arı verimliliği, Sinop’un arıcılık sektörü, paket arıcılık tez 

içinde temel kavramlar olarak ele alınıp tanımlanmıştır. 
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BÖLÜM 2.ARICILIK 

2.1. Arıcılık Kavramları 

2.1.1. Arıcı 

Arıcı Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde bal almak için arı yetiştiren kimse 

olarak tanımlanmaktadır. 30.11.2011 tarihli Arıcılık Yönetmeliğinde tanımlandığı 

şekliyle isearıcılık işlerini meslek edinen ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu 

yoldan kazanan kişidir. 

2.1.2. Arıcılık 

Arıcılık; arı ile bitkisel kaynaklarıberaber kullanarak bal, polen, bal mumu, arı 

sütü, arı zehiri,propolis gibi canlı olmayan ürünler ile ana arı, oğul arı gibi canlı ürünleri 

üretmeyi sağlayan doğaya bağımlı bir hayvancılık faaliyetidir. Ayrıca arıcılık 

tozlaşmaya katkı sağlayarak bitkisel üretimi de artırmaktadır.(Fıratlı vd., 2000: 812) 

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: 24-27) 

Arıcılık, tarımla uğraşanların asıl gelir kaynağı olabileceği gibi diğer tarım 

faaliyetleriyle uğraşanların ikincil bir gelir kaynağı olabilmektedir. Yukarıda bahsedilen 

avantajlara ilave olarak gerekli tüm teçhizat ile arıların ülke içinde karşılanabilmesi de 

sayılabilir. (Parlakay vd., 2008) 

Arıcılık maliyetlerin düşük olması ve işgücü ihtiyacının az olması gibi 

nedenlerle kırsal nüfusa iş ve gelir sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkı 
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sağlamaktadır. Ayrıca üretimin artması ile yapılacak ihracat neticesinde ekonomiye 

döviz girdisi de sağlayabilmektedir. (Kumova ve Korkmaz, 2000a) 

2.1.3. Arıcılık Türleri 

Sabit ve gezginci arıcılık olmak üzere iki tür arıcılık türü vardır. 

2.1.3.1. Sabit Arıcılık 

Kolonilerinin yerini yasal olarak kayıt altına aldıran ve bu yerde en az bir yıl 

boyunca kolonilerini bulunduran arıcıların yaptıkları arıcılık faaliyetidir. Ülkemizdeki 

arıcılar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlarını 

yapabilmektedirler. Buradan da anlaşılacağı üzere sabit arıcılık arı kolonilerinin bir yıl 

boyunca sabit bir konumda kaldığı ve taşınmadıkları arıcılıktır. Bu arıcılık türünde 

geleneksel yöntemler kullanıldığından verim düşük olmaktadır. Bu nedenle büyük 

çoğunlukla ana gelir kaynağı sağlamak amacıyla icra edilmez, ailenin bal ihtiyaçlarını 

karşılamak ve ek gelir elde etmek amacıyla yapılır. (Korkmaz, 2015) 

2.1.3.2. Gezginci Arıcılık 

Sabit arıcılığın aksine sürekli olarak bir yerde konumlanmayan, bitkilerin 

çiçeklenme dönemlerinden maksimum faydayı elde etmek ve kış şartlarından arılarını 

korumak amacıyla arı kolonilerinin yerini değiştiren arıcıların yaptıkları arıcılık 

faaliyetidir. Geleneksel yöntemler yerine bilimsel yöntemler kullanılmasıyla verim 

yükselir, ürün çeşitliliği artar. Bu nedenle de ana gelir kaynağı olarak yapılır. (Korkmaz, 

2015) 

Gezginci arıcılığın tercih edilme sebepleri; bitkilerin çiçek açma zamanlarının 

bölgeler arası farklılıklar göstermesi, ilaçlamanın fazla olduğu arazilerden kolonileri 

uzak tutmak, iklim koşulları ve yılda birden fazla ürün elde ederek koloni başına bal 

verimini artırmaktır. (Genç ve Dodoloğlu, 2011) 

Genel olarak taşıma faaliyetleri kış dönemine kadar çiçek kovalama şeklinde, kış 

döneminde ise kışların hafif geçtiği bölgelere intikal edilerek yapılır. Çiçek kovalama, 

ilkbaharın gelmesiyle çiçeklerin ilk açmaya başladığı bölgelerden başlanarak, çiçeklerin 

açmaya devam ettiği diğer bölgelere intikal edilmesidir. Ülkemizde gezginci arıcılık 
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kısa mesafeli ve uzun mesafeli olarak yapılmaktadır. Yaklaşık 50 km’ye yakın bir 

mesafede yapılıyorsa kısa kabul edilmekte, ülke genelinde yapılıyorsa uzun kabul 

edilmektedir. Gezginci arıcılığı yapanlar coğrafi bölgelerin bitki yapılarını, çiçeklerini 

ve iklim özelliklerini iyi bilmeleri ve buna göre konaklama yerlerini ve sürelerini 

belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca çok fazla hareket eden kovanlar sağlık açısından 

sürekli olarak kontrol edilmelidir. (Korkmaz, 2015) 

 

Şekil 2.1.Gezginci Arıcıların İzlediği Yollar 

Kaynak:Korkmaz A. (2015). Anlaşılabilir Arıcılık, Samsun, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü 

Ülkemizin bütün coğrafi bölgelerinde gezginci arıcılık yapılmaktadır. Karadeniz 

bölgesinde Ordu ilinin tamamında gezginci arıcılık yapılırken Kastamonu ve Zonguldak 

ilinde pek yapılmamaktadır. Bölgenin sahil kesimi daha çok kışlatma amacıyla 

kullanılırken içerideki yüksek yaylalar hasat amacıyla kullanılır. Marmara Bölgesi 

özellikle Trakya kesimindeki ayçiçeği nedeniyle temmuz ağustos aylarında; Ege 

Bölgesi çam ağaçlarından dolayı ağustos ekim ayları arasında; İç Anadolu Bölgesi 

temmuz ortası ile ağustos ayında tercih edilmektedir. Akdeniz Bölgesi daha çok 

kışlatma amaçlı tercih edilmekte ve nektar akımının erken başlaması nedeniyle nisan 

ayının sonuna kadar bölgede kalınmaktadır. Akdeniz Bölgesinden ayrılan arıcılar 
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Güney Doğu Anadolu Bölgesine gelmekte ve mayıs ayından temmuz ayına kadar bu 

bölgede kalmaktadırlar. Doğu Anadolu Bölgesi arıcılık açısından önemli bir bölge 

olmakla birlikte ağustos ayı sonu gibi bölge terk edilmektedir. Ülkemizde gezginci 

arıcıların izlediği yollar Şekil 2.1’de gösterilmiştir. (Korkmaz, 2015) 

2.1.4. Paket Arıcılık 

Paket arıcılık bir arıcılık türü değildir, bir satış yöntemidir. Kovanların çerçeve 

sayısına göre hazırlanarak istenilen adreslere özel araçlar ile gönderilerek ya da yerinde 

teslimi yapılarak satışı yapılma işlemidir. Paket arıcılık mevcut arı sayısını artırmak ya 

da hasad dönemine güçlü arılar ile girmek amacıyla yapılmaktadır. (Paket Arıcılık 

Nedir?, 2016) 

Paket arıcılık özellikle bölgeleri arasında iklim farklılıkları olan ülkelerde 

oldukça gelişmiştir. Soğuk bölgede arıcılık yapan arıcıların güçlü koloniler ile yeni 

sezona başlamak istemeleri nedeniyle ılıman bölgede arıcılık yapan arıcıların 

kolonilerindeki arılarını belirli bir miktarda peteksiz olarak özel kutular içerisinde satın 

almaları ile gelişen ve giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Artık arıcılığa yeni 

başlayanların ve kolonilerini güçlendirmeyi düşünenlerin de tercih ettikleri bir yöntem 

haline gelmiştir. Bu yöntem ile soğuk bölgelerdeki arıcılar kış kayıplarının yol açtığı 

maliyetleri azaltırken ılıman bölgelerdeki arıcılar ise çok sayıda arı üreterek gelirlerini 

artırmaktadırlar. Soğuk bölgedeki arıcılar kışlatma, bakım ve besleme gibi masraflarını 

azalttıkları gibi baharda hastalıkları olmayan güçlü kolaniler ile bal üretimlerini 

artırmaktadırlar. Bu nedenlerle paket arıcılık her iki tarafın faydalandığı bir yöntem 

olmakla birlikte uygulanan ülkelerin ekonomisine katkı sağlamaktadır. (Kumova ve 

Korkmaz, 1999) 

Ülkemizde de benzer iklim koşulları olduğundan dolayı paket 

arıcılığınyaygınlaşması gerek arı üreticilerine yeni iş olanakları sağlaması gerekse 

ekonomiye katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Paket arıcılık ülkemizde 

özellikle soğuk bölgelerdeki kışlatma sorunlarını ve buna bağlı maliyetleri azaltacak, bu 

bölgedeki arıcıların güçlü koloniler ile yeni sezonagirmelerini ve daha fazla bal 

üretmelerini sağlayacaktır.(Kumova ve Korkmaz, 1999) 
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2.1.5. Arı Kovanları 

Arı kovanları arıcılığın en başta gelen vazgeçilmez araç ve gereçlerindendir. 

Arılar doğada ağaç oyuklarına ve taş çatlaklarına yuva yapmaktadır, insanlar da bu 

ortamın benzerini sağlamak maksadıyla kovanları tasarlamışlardır. Bu gelişim sürecinde 

ilkel, geçit ve modern olmak üzere üç tip kovan meydana gelmiştir. (Gökçe vd., 2001) 

2.1.5.1. İlkel Kovan 

Arıların doğada ağaç oyuklarına yada duvar çatlaklarına yaptıkları yuvalardan 

esinlenerek mevcut imkanlara göre yapılan ve ağaç kütükleri ya da sepet şeklinde olan 

eski tip yerli kovanlar ilkel kovan tiplerindendir. (Sezer, 2006a) Bu kovanlarda bakım 

ve kontrol işlemleri yapılamadığından dolayı yalnızca sonbaharda bal almak için 

açılırlar. Elde edilen bal miktarı diğer kovanlara nispeten çok düşüktür. (Doğaroğlu ve 

Doğaroğlu, 2015) 

2.1.5.2. Geçit Kovan 

Ölçüleri dışında modern kovanlara benzeyen ya da çok basit bir tahta sandık 

şeklinde olan kovanlar geçit kovanlardır. Geçit kovanlar,kovanlarda yapılması gereken 

işlemler açısından ilkel ve modern arası bir kovandır, bir kovanın içinde modern 

kovanların kolaylıklarına sahipken kovanlar arasında ilkel kovanın güçlüklerine 

sahiptir. Örneğin, geçit kovanların çerçeveleri birbirine uymaz, bu nedenle arıcılar bir 

kovanın çerçevesini diğerine aktarmaları gerektiğinde bunu hemen yapamamaktadırlar 

ve bu durum da işgücünün boşa harcanmasına yol açmaktadır. (Doğaroğlu ve 

Doğaroğlu, 2015) 

2.1.5.3. Modern Kovan 

Kovanların bölüm ve ölçülerinin bir standarta göre belirlendiği kovanlar ise 

modern kovanlardır. Modern kovanların en temel özellikleri, çerçevelerinin hareketli 

olması, arılara göre boşluklar bırakılmış olmaları ve kolaylıkla açılabilmeleridir. 

(Doğaroğlu ve Doğaroğlu, 2015) 

Modern kovanlar;diğer kovanlara göre en çok verimin alınan, daha sağlam ve 

uzun ömürlü olan, arıların bakım ve beslenmelerinin kolaylıkla yapıldığı, arı hastalıkları 
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ve arı zararlılarıyla mücadele edilebilen, nakilleri kolaylaştırması nedeniyle de gezginci 

arıcılar için ideal olan kovan tipidir. Bunlara ilaveten ana arı görülebildiğinden dolayı 

gerektiğinde yenilenebilmektedir. Ayrıca kovanın bütün parçaları hareket 

edebildiğinden dolayı onarmak ya da sadece o parçayı değiştirmek mümkün olmaktadır. 

Böylece arıcılıktaki üretim işinin uygun koşullarda yapılabilmesine olanak sağlamıştır. 

(Gökçe vd., 2001) 

Ana arı ya da oğul üretme, suni arı bölme ve küçük kolonileri kışlatma gibi 

faaliyetler için arıların sıcak ve soğuktan etkilenmesini minimuma düşürmek amacıyla 

daha küçük hacimdeki modern kovanlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu maksatlarla modern 

kovan ölçüleri ile uyumlu, ancak çita sayısı az olan küçük arı kovanları yapılmış ve 

bunlara da ruşet kovan adı verilmiştir. (Sezer, 2006b) 

2.1.6. Plaka 

Plaka, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği esaslara göre arıcılık 

faaliyetlerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla arıcılara kovanları adetince verilen ve 

kovanlara monte edilmek zorunda olan benzersiz numarası olan plakalardır. AKS 

sistemine girilmesiyle beraber bu plaka numaraları üzerinden kovanlar Bakanlıkça takip 

edilebilmektedir. (Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS), 2015) 

2.1.7. Doğal Oğul ve Yapay Oğul 

Bal arılarınınhızlı çoğaldıkları ilkbahar döneminde kovanda birden fazla ana arı 

ortaya çıkabilir. Birden fazla ana arının meydana geldiği durumda ana arılar kendilerine 

ait bir koloni oluşturarak yuvayı terk etme eğiliminde olurlar. Yuvayı terk eden arıya 

doğal oğul ya da oğul arı denilmekte, bu olaya da oğul çıktı ya da oğul verme adı 

verilmektedir.Doğal oğul, koloninin gücünü zayıflatması ve verimi düşürmesi nedeniyle 

istenmeyen bir durumdur. Arıcılar tarafından koloninin oğul vermesine yol açan 

şartların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınır. Koloniler; kovandaki arıların 

aşırıartması, bal depolayacak yerin kalmaması, kovan sıcaklığının artması ve ana arının 

yaşlanması gibi nedenlerle oğul verirler. Bir kovandan oğul çıkacağı, kovanın çıkış veya 

girişinde yığılmaların olmasıyla ya da çerçevelerde ana arı memelerinin görünmesiyle 

anlaşılır. (Bal Arılarında Bakım ve Beslenme, 2016) 
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Doğal oğulu önlemek amacıyla oğul meyli fazla olan koloniler bulundurulmaz, 

kovan havalandırması artırılır, yaşlı ana arılar gençleri ile değiştirilir, kontroller 

sıklaştırılır, ana arı belirli bir süre kafese alınır, kovanlar üzerinde gölgelik oluşturularak 

kovan serinliği sağlanır. Buna rağmen oğul meyli başlamışsa koloninin oğul vermesi 

önlenemez, o nedenle bölme yöntemiyle yapay oğul üretilir. Bu şekilde kontrollü olarak 

üretilen oğullara yapay oğul ya da suni oğul adı verilir. Doğal oğulu önlemenin dışında 

koloni sayısı artırmak maksadıyla da suni oğul üretilir. Arıcılar tarafından kovandan 

çıkan oğul arılar takip edilmekte ve yakalanarak yeni koloni oluşturması 

sağlanmaktadır. (Arılarda İlkbahar Bakımı ve Kontrolleri, 2019) 

2.1.8. Bölme ve Birleştirme 

Yukarıda bahsedilen doğal oğulu önlemek amacıyla arıcı tarafından kolonilerin 

bölünmesi işlemine bölme, kolonileri güçlendirmek ya da ana arısını yeni kaybeden 

kovandaki koloninin yok olmasını önlemek amacıyla iki ya da daha fazla kolonilerin 

arıcı tarafından birleştirilerek yeni bir koloni meydana getirilmesi işlemine birleştirme 

denir. Kolonileri güçlendirmenin nedeni kovandaki üretimi artırmak ve kovandaki 

kayıpları azaltmaktır. O nedenle arıların hızlı çoğaldıkları ilkbahar dönemi dışında 

arıcıların güçlü koloniler bulundurmaları gerekmektedir. (Korkmaz, 2015) 

2.1.9. Bal Arısı ve Irkları 

Bal arıları özellikle koloni oluşturarak bal depolayabilmeleri ve balmumu 

kullanarak petek yapabilme özelliği ile ayırt edilebilirler.Her ne kadar Engel (1999) 

tarafından yapılan taksonomik çalışmalarda dört tür bal arısı olduğu kabul edilmişse de, 

Otis (1996) tarafından yapılan çalışmada bunların sayısının dörtten fazla olduğu kabul 

edilmiştir. Literatürde genel kabul gören bal arılarının taksonomisi Tablo 2.1’de 

gösterilmiştir.(Soysal, Konak ve Kekeçoğlu, 2009) 

Dünyadaki bal üretiminin neredeyse tamamı bal arısı (Apismellifera) tarafından 

yapılmakta, doğu bal arısının ise çok az katkısı olmaktadır. Diğer iki tür kovana 

alınamadıklarından dolayı katkıları yoktur. Bal arılarının taksonomisinde türlerden 

sonra ırklar gelmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 24 arı ırkı tanımlanmışsa 
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da bazılarının ekonomik değeri yüksek olarak kabul edilmiş ve ekonomik değeri yüksek 

olarak kabul edilen arılar aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır. (Gökçe vd.,2001)  

Tablo 2.1. Bal Arılarının Taksonomisi 

Alem (Kingdom) Hayvanlar (Animalia) 

Şube (Phylum) Eklembacaklılar (Arthropoda) 

Sınıf (Class) Böcekler (Insecta) 

Takım (Order) Zar kanatlılar (Hymenoptera) 

Familya (Family) Arılar (Apidae) 

Cins (Genus) Bal arıları (Apis) 

Tür (Species) Apismellifera (Bal arısı) 

Apisdorsata (Dev Bal arısı) 

Apiscerena (Doğu Bal arısı) 

Apisflorea (Cüce arı) 

2.1.9.1. Karniyol Arısı 

Karniyol arısının kökeni Avusturya Alpleri’nin güney bölümü ve Balkanların 

kuzeyi ile Slovenya civarlarıdır. En uysal arı ırkı olmasının yanı sıra oğul verme eğilimi 

yüksek ve kışlama yeteneği iyidir. Çevre koşullarına uyum sağlarlar, özellikle erken 

nektar akımından yararlanmak için uygun bir ırktır. Ekonomik düzeyde 

kullanımıözellikle oğul eğilimine karşı alınan önlemlerin gelişmesiyle artmıştır. 

Günümüzde yüksek verimli ırk olarak bilinmektedir. (Doğaroğlu ve Doğaroğlu, 2015) 

2.1.9.2. İtalyan Arısı 

İtalyan arısının ana vatanı İtalya’nın Sicilya adası olmakla birlikte İtalya’nın 

Bologna şehrindeki çalışmalar neticesinde dünyaya yayılmıştır. Kışları uzun süren, 

ılıman ve nemli geçen, nektar akımının iyi olduğu ve yazları kurak geçtiği yerlerde çok 

verimli olmaktadır. Çoğalma yetenekleri yüksektir, ilkbahar başlarından sonbahara 
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kadar çoğalmalarını sürdürerek güçlü koloni oluştururlar. Böylece kışa güçlü koloniler 

ile girerler ve bu da kışın fazla bal tüketmelerine neden olur. Oğul verme eğilimleri 

zayıftır. Hızlı petek örme yeteneğine sahip olmaları sayesinde çok bal 

yaparlar.Genellikle uysal olmalarına rağmen diğer ırklara göre yağmacılık eğilimleri 

fazladır. Ekonomik açıdan en değerli ırklardan biridir. (Korkmaz, 2015) 

2.1.9.3. Kafkas Arısı 

Kafkas arısının kökeni Orta Kafkasya’dır, bu ırkın yüksek vadiler ile alçak 

arazilerde yaşayan iki çeşidi vardır. Bunlardan en çok tercih edileni yüksek vadilerde 

yaşayanlardır, ülkemizde de Doğu Anadolu yaylalarında rastlanmaktadır. Şekli 

karniyolarısına benzemektedir. Uzun dilleri sayesinde derin tüplü çiçeklerden daha iyi 

yararlanırlar. Çok iyi nektar toplayıcısıdır. Bal verimleri yüksektir. (Doğaroğlu ve 

Doğaroğlu, 2015) Çok uysal ve çalışkan olmalarının yanı sıra soğuğa karşı 

dayanıklıdırlar, kış için bol miktarda bal depolarlar. Oğul verme eğilimleri düşük olsa 

da yavru verimleri yüksektir ve güçlü koloniler oluştururlar. Nektar akımı başladığında 

yavru üretimidurur ve nektar toplamaya başlarlar. Yağmacılık ve kovanlarını şaşırma 

eğilimleri yüksektir, ancak dışarıdan gelen yağmacılar ile zararlılara karşı kovanlarını 

iyi savunurlar. (Korkmaz, 2015) 

2.1.9.4. Esmer Arı 

Esmer arının kökeni Avrupa Alplerinin batısı ve kuzeyi ile Rusya’nın orta 

kesimidir.Uysal olmamakla birlikte oğul verme eğilimleri yüksektir. Kışlama 

yetenekleri iyidir. Bal verimleri düşüktür ve arıcılığın gelişmesiyle önemleri azalmıştır. 

Şu an bazı ülkelerde saf ırkları yetiştirilse de karniyol, italyan ve kafkas arıları ile 

melezleştirilerek kullanılmaktadır. (Doğaroğlu ve Doğaroğlu, 2015) 

2.1.9.5. Anadolu Arısı 

Anadolu arısıgenel olarak Anadolu’da bulunan arılardır ve ticari amaçla 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere’ye götürülmüştür. Uysal, çalışkan ve 

dayanıklıdırlar. Kışlama yetenekleri yüksek, yağmacılık eğilimleri pek yoktur. Yön 

belirleme konusunda üstün özellikleri vardır.Çok güçlü koloni oluşturamazlar. Oğul 
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eğilimleri vardır. Az miktarda bal tüketmeleri sayesinde kısıtlı şartlarda dahi bal 

biriktirebilir. (Korkmaz, 2015) 

2.2. Arıcılık İşletme Türleri 

2.2.1. Arı Üreten İşletmeler 

Coğrafi bölgelerdeki iklim farkları paket arıcılığı ortaya çıkarmıştır. Bir bölgede 

sert geçen kış arıcılıktaki kışlatma faaliyetlerini zorlaştırmakta ve maliyetleri 

yükseltmektedir. Daha ılıman geçen bölgelerden arı satın almak daha ucuza mal olmaya 

başlamıştır, bu nedenle ılıman geçen bölgelerden arı talebi oluşmuş ve böylece bazı 

bölgeler bal üretmeye yoğunlaşırken, bazı bölgeler ise arı üretmeye yoğunlaşmıştır. 

(Kumova ve Korkmaz, 1999) Bahsedilen nedenlerden dolayı arı talebini karşılayarak arı 

satışı ile gelir elde eden işletmelere arı üreten işletmeler denilmektedir. 

Ülkemizin kuzeyi ve doğusunda kışlar sert geçmekte, kışlatma faaliyetlerinde 

koloni kayıpları oldukça fazla meydana gelmekte ve bu da maliyetleri oldukça 

yükseltmektedir. Özellikle ülkemizin kuzey batısında baharın erken gelmesi ile hava 

durumunda meydana gelen düzensizlikler koloni kayıplarını daha da artırmaktadır. Bu 

durumun tersine güneyde kışın ılıman geçmesi ve baharın erken gelmesinin hava 

hareketlerini etkilememesi koloniler için en uygun şartları oluşturmaktadır. Bu nedenle 

güneydeki işletmeler paket arıcılığa yönelir, kuzey ve doğudaki işletmeler ise kışlatma 

faaliyetlerinde kaybettikleri kolonileri güneydeki işletmelerden talep ederlerse kuzey ve 

doğudaki işletmelerin maliyetleri önemli ölçüde azalacak ve güneydeki işletmeler içinse 

yeni ve yüksek gelir kaynağı oluşacaktır. Ayrıca kışlatma amacıyla ayrılan balın miktarı 

azaltılarak tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu nedenlerden olsa gerek ki ülkemizdeki arı 

üreten işletmelerin neredeyse tamamı güneyde faaliyet göstermektedir. (Doğaroğlu ve 

Doğaroğlu, 2015) 

2.2.2. Bal Üreten İşletmeler 

Arıcılık faaliyetlerinin temel ürünü baldır ve bal üretimi ile gelir elde eden 

işletmelere bal üreten işletmeler denir. Bal üreten işletmelerin tek faaliyet alanlarının 

bal üretmek olduğu genel kabul gören bir kuraldır. Bal üretimi diğer arıcılık 
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faaliyetlerine göre daha kolay olması ve bilgiyi daha az gerektirmesi gibi nedenlerle 

diğerlerine nazaran en çok tercih edilen işletme türüdür. (Turgut, 2016) 

Ülkemizde de bal üreten işletmeler diğer işletmelere göre oldukça fazladır. 

Ülkemizde bal üreten işletmelerin her ne kadar bazıları sabit arıcılık yapsalar da, çoğu 

gezginci arıcılık yapmaktadırlar. İşletmelerin gezginci arıcılığı tercih etmelerinin ana 

sebebi bal üretiminin sabit arıcılığa nispeten fazla olmasıdır. Bu işletmeler kolonilerini 

güneyde kışlatır ve kışlatma sonrası kolonilerini uzak veya yakın değişik bölgelere 

taşırlar. Buradan da anlaşılacağı üzere en fazla üretim gezginci arıcılığı tercih eden 

işletmeler tarafından yapılmaktadır. (Doğaroğlu ve Doğaroğlu, 2015) 

2.2.3. Arı Sütü Üreten İşletmeler 

Arı sütü işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları, jel halinde ve 

akıcı kıvamda olan bir maddedir. Türkçe’de süt olarak geçmekle birlikte diğer dillerde 

jel olarak geçmektedir, ülkemizde böyle adlandırılmasının nedeni arı sütünün yavru 

beslemesinde kullanılmasıdır. Oldukça kuvvetli bir antibiyotik özelliği olması, cildi 

gençleştirmesi ve cilt rahatsızlıkları için kullanılması, aşırı kiloların giderilmesini 

sağlaması, karaciğere iyi gelmesi gibi nedenlerle besleyici bir ürün olarak tüketilmeye 

başlanmıştır. Bu tüketim ihtiyacını gidermek maksadıyla arı sütü üreterek gelir elde 

eden işletmelere arı sütü üreten işletmeler denir. (Korkmaz ve Öztürk, 2010) 

Ülkemizde arı sütü tüketimi çok yaygın olmaması nedeniyle arı sütü üretimi çok 

yaygınlaşmamıştır. Bazı işletmeler az miktarda arı sütü üreterek satış yapmaktadırlar. 

Bunun sonucu olarak da bu konuda çok fazla bilgi birikimi oluşmamıştır. Genel olarak 

arı sütü doğal ve aşılama olmak üzere iki yolla üretilmekte, bunlardan aşılama yöntemi 

seri üretimi tercih eden işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Ülkemizde bu faaliyeti 

yapan işletmeler yıllık olarak en fazla bir ton arı sütü üretimi 

gerçekleştirilmektedir.(Ceyhan vd., 2016) 

2.2.4. Damızlık Ana Arı Üreten İşletmeler 

Damızlık ana arı, ıslah edilerek kötü özellikleri giderilen ve iyi özellikleri 

artırılan ve bu özellikleri kendisinden sonra gelen arılara aktarabilen arıya denilmekte 

ve bu arıyı üreterek pazarlayan işletmelere de damızlık ana arı üreten işletmeler adı 
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verilmektedir. Damızlık ana arı üreten işletmeler, suni olarak dölledikleri ana arıları 

doğum yapana kadar çiftleştirme kutularında tutmakta ve doğan işçileri davranışları 

yönünden ırkının özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını gözlemleyerek kontrol ettikten 

sonra kayıt altına alarak damızlık olarak vermektedir. (Gökçe vd., 2001) 

Damızlık ana arı üretimi yüksek yatırım maliyetleri gerektirmesi ve yapılacağı 

bölgelerin izole olması gibi nedenlerle tercih edilmemektedir, ülkemizde daha çok 

devlet desteği ile yapılabilmektedir.Arıcılıkta damızlığın kullanılacağı yere uyumlu 

olması çok önemlidir.Ülkemizdeki coğrafi bölgelerin iklimleri ve florası birbirlerinden 

farklı olmaları nedeniyle her bölgedeki arıların davranışları da birbirinden farklı 

olmaktadır. (Korkmaz, 2015) 

Ülkemizde damızlık ana arı üretimi için sadece dört işletmeye izin verilmiş 

olmakla birlikte Macahel A.Ş. ve Destek A.Ş. Kafkas Arısı, Muğla İli Arı Yetiştiricileri 

Birliği Anadolu Arısının Muğla yöresindeki özel türünü ve Ege Tarımsal Araştırmalar 

Enstitüsü Müdürlüğü Anadolu Arısını üretmektedir. (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018) 

2.2.5. Ticari Ana Arı Üreten İşletmeler 

Ticari ana arı, damızlık ana arıya benzer şekilde üretilmektedir. Temel farkı; 

damızlıkta ırklar bilinirken ticaride erkek arıların ırkı bilinmez. Erkek arılar 

çiftleşmenin uygulanacağı bölgeden seçilmekle beraber ırkları önemsenmez. Bu şekilde 

üretilen ana arılara ticari ana arı ve bunları pazarlayan işletmelere de ticari ana arı üreten 

işletmeler adı verilmektedir. Bu üretimin sonucunda doğal olarak arı ırklarının soyları 

giderek melezleşmektedir.(Gökçe vd., 2001) 

2.3. Arı Ürünleri 

2.3.1. Ana Ürünler 

2.3.1.1. Bal 

Çiçek ve meyve tomurcaklarının nektarının ya da bitkilerin üzerinde beslenen 

canlıların salgılarının bal arıları tarafından yutulması, ardından enzimleri ile dehidre 

edilmesiyle kimyasal değişeme uğrayan ve son olarak da olgunlaşması için kovandaki 
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petek hücrelerine bırakılan doğal bir besin maddesidir. Arıların faydalandıkları 

kaynaklara göre çiçek ve salgı balı olarak ikiye ayrılmakla birlikte her iki çeşidin içeriği 

farklıdır. (MAYBİR, 2019) 

Çoğunlukla çiçeklerde bulunmakla birlikte bazı bitkilerin yaprak sapları ile 

gövdelerinde de bulunan nektarın arılar tarafından bal haline getirilmesiyle çiçek balı 

meydana gelir. Çam, meşe ve kayın gibi orman ağaçlarında yaşayan böceklerin 

salgılarının arılar tarafından bal haline getirilmesiyle salgı balı meydana gelir. 

Ülkemizde en yaygın salgı balı çam ağaçlarından üretilen çam balıdır.(Korkmaz, 2015) 

Ülkemizde çiçek ve salgı balları elde edildikleri bitki kaynağına göre kestane 

balı, çam balı, ıhlamur balı, akasya balı, okaliptüs balı; elde edildikleri yöreye göre 

anzer balı, erzurum balı, toros balı, bitlis balı, muğla balı ve elde ediliş ile işleme 

şekline göre petekli bal, süzme bal, karakovan balı, seksiyon balı, krem bal olarak 

adlandırılırlar. (Korkmaz, 2015) 

2.3.1.2. Arı Sütü 

Arı sütü işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgılanan bir maddedir. İnsan 

sağlığı açısından oldukça önemli maddeleri içermesi nedeniyle tedavi amaçlı kullanımı 

oldukça yaygındır. (Gökçe vd., 2001) 

Ana arı normalde işçi arı olacak arının arı sütü ile beslenmesi sonucu oluşmakta 

ve hayatı boyunca arı sütü ile beslenmektedir. Bu beslenmeye bağlı olarak diğer arılara 

göre kırk kat daha uzun yaşadığı düşünülmektedir. Aynı etkinin insanlarda da 

olacağınındüşünülmesi tüketim eğilimini artırmıştır. (Korkmaz, 2015) 

2.3.2. Yan Ürünler 

Arıcılık faaliyetindeki üreticilerin ana üretimleri dışında daha az işgücü ile ek 

gelir elde etmek amacıyla ürettikleri ürünler yan ürünlerdir. Bu ürünlerin maliyetleri 

oldukça düşüktür ve genellikle de iyi gelir getirirler. 
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2.3.2.1. Polen 

Çiçeklerin erkek üreme organları tarafından üretilen polen işçi arılarca 

bacaklarındaki özel sepetler yardımıyla koloninin arı sütü üretimini karşılamak 

maksadıyla kovana taşınmaktadır. (Doğaroğlu ve Doğaroğlu, 2015) Polen nektar ve 

suyla birlikte arılar için temel besin kaynağıdır. Arıların karbonhidrat ihtiyacını nektar 

karşılarken protein ve vitamin ihtiyaçlarını polen gidermektedir. Bir arının ergin 

döneme kadar ulaşabilmesi için 120-145 mg civarı polen gerekmektedir. Bir koloni 

yılda 20-57 kg arası polen toplayabilmektedir. Polenler sayesinde etraftaki bitki yapısı 

öğrenilebileceği gibi balın kaynağı da tespit edilebilmektedir. (Reiter, 1947) 

Polen içerisinde insanlar için gerekli olan aminoasitler ile çeşitli vitaminler ve 

minareller olması nedeniyle insanların beslenmesine sunulmuş ve bu amaçla polenleri 

toplayabilmek için arının kovana girişinden önce ya da sonra kovanda tuzaklar 

hazırlanmıştır. Ancak kovandaki koloninin polen sayısının azalmasının arılar üzerinde 

olumsuz etkisi vardır ve bu da kolonideki polen hasadı yapan arıların sayısının 

artmasına yol açmaktadır. Bu durum bal üretiminde az da olsa düşüşler meydana 

getirmektedir. O nedenle işletmeler polen üretme kararını verecekleri zaman bal 

üretimindeki düşüşü de göz önüne almaları gerekmektedir. (Korkmaz, 2015) 

2.3.2.2. Arı Ekmeği 

Arıların kendilerini ve yavrularını beslemek amacıyla kovandaki petek 

gözlerinde depoladıkları çiçek tozudur. Buradaki çiçek tozunun arı ekmeğine dönüşmesi 

içinçiçek tozuna arılar tarafından gerekli maddeler eklenir ve bazı mikroorganizmalar 

ile birlikte sıcaklık ile nemin de tesiri sonucunda kimyasal olarak değişikliğe uğrayan 

çiçek tozu arı ekmeğine dönüşür. Aslında arı ekmeği kimyasal olarak değişikliğe 

uğramış bir polendir ve polenler gibi insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Ancak 

arı ekmeğini toplamak için çok fazla işgücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle arıcılar 

toplamamayı tercih etmektedirler. (Öder, 2006) 

Yurt dışında perga olarak adlandırılan arı ekmeği yapılan çalışmalar neticesinde 

kapsül haline getirilerek özellikle tedavi maksatlı kullanılmaya başlanmıştır. Her ne 

kadar arı ekmeğinin içeriği polene benzese de bazı farklar vardır. Protein arı ekmeğinde 
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daha az olmasına rağmen sindirimi daha kolaydır. Laktik asidin arı ekmeğinde altı kat 

daha fazla olması daha uzun süre bozulmamasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten arı 

ekmeğinin tadı daha iyidir ve emilimi daha hızlıdır. (Mutsaers vd., 2005) 

2.3.2.3. Propolis 

Bitkilerin çoğu çiçeklerini, yapraklarını, meyvelerini ve tomurcuklarını 

antimikrobiyal su geçirmeyen ve ısı yalıtma özelliği olan bir bileşik ile soğuktan ve 

zararlı mikroorganizmalardan korurlar. Bu bileşiğin bal arıları tarafından toplanarak 

balmumu ve sindirim salgılarıyla karıştırılması sonucu üretilen maddeye propolis 

denir.Propolis üretildiğinde güçlü ve yapışkan bir özelliğe sahip olması nedeniyle arılar 

tarafından kovan giriş deliğinde, kovandaki çatlak ve kırıkların onarımı amacıyla 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda antibakteriyel, antioksidan, antiparazitik, antiviral, 

antifungal gibi özellikleri olması nedeniyle hastalıklardan korunmak ve zararlı 

mikroorganizmalara karşı mücadelede de kullanmaktadırlar.(Silici, 2015) 

Propolis kavak, akçaağaç, kızılağaç, meşe, akasya, kayın, çam, okaliptüs, söğüt, 

ıhlamur gibi birçok ağaçtan toplanarak arılar tarafından kovana getirilmekte ve diğer 

arıların yardımıyla gerekli yerlere boşaltılmaktadır. Arıcılar ise kovana koydukları 

tuzakları kullanarak kovandaki propolisitoplamaktadır. Bu tuzaklar tıpkı kovanda 

meydana gelebilecek çatlak ya da kırıklara benzeyen metal levhalar ya da plastik 

plakalardır ve arılar buradaki boşlukları kapatmaya çalışırlar. Bunun dışında, arılar 

propolisi kovanın giriş deliğinin arkasında da biriktirdiklerinden dolayı buradaki 

propolisin kazınması ile de toplanabilmektedir. Ancak bu yöntem temiz olmadığı gibi 

içerisinde bilinmeyen kalıntılar bulundurabileceğinden dolayı tercih 

edilmemektedir.(Korkmaz, 2015) 

Propolis insanlar tarafından kullanımının çok eski yıllarda başladığı 

bilinmektedir. Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar yara iyileştirici ve antiseptik amaçlı 

ilaç olarak kullanmışlardır. Aynı zamanda 17. yüzyıl Londrasında resmi bir ilaç olarak 

listelenmiştir.(Sforcin ve Bankova, 2010)Günümüzde ise sedef, hemoroid, egzama gibi 

cilt rahatsızlıklarıyla mide ülseri, diş ağrıları, influenza, idrar yolları enfeksiyonları ve 

diğer birçok hastalığın tedavisinde ilaç olarak kullanılmının yanı sıra kozmetik 

ürünlerde de kullanılmaktadır. (Korkmaz, 2015) 
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2.3.2.4. Balmumu 

2-3 haftalık genç işçi arıların son çift karın halkaları üzerindeki salgı bezlerinden 

salgılanırken hava ile teması sonucu katılaşarak pul şekline dönüşen maddeye balmumu 

adı verilmektedir. Balmumu suda erimez, eter ve kloroformda erimekle birlikte balda 

bulunan karbonhidratlardan sentezlenir. O nedenle balmumu üretecek arılar önce bal 

yerler, yedikleri balın altıda bir ile onda bir oranı arasında balmumu üretebilmektedirler. 

Üretilen balmumlarını arılar petek örmede kullanmaktadırlar. Erime sıcaklığı yüksek 

olması nedeniyle kaynatılan suyun üzerinde toplanmaktadır, bu sayede arıcılar 

tarafından elde edilişi peteklerin sıcak su içinde eritilmesi ile yapılabilmektedir. (Gökçe 

vd., 2001) 

Balmumu mum yapımında; dudak kreminde; cilt nemlendiricisi gibi cilt bakımı 

ve kozmetik ürünlerde; yemek pişirmede kalıp yapmak ve aroma vermek; zehirli sumak 

ile zehirli meşenin yol açtığı kaşıntıları gidermek;ağrı kesici olarak; zarf mühürleme; 

metal, tahta ve beton zeminleri parlatmak ayakkabı ve kemer gibi deriden üretilen 

ürünleri korumak gibi bir çok amaçla kullanılmaktadır. Özellikle doğal olması 

nedeniyle cilt bakımı ve kozmetik ürünlerde tercih edilmektedir. (Kutluay, 2018) 

2.3.2.5. Arı Zehiri 

İşçi arıların iğnelerindeki iki bez tarafından salgılanan zehirdir. Bal arıları 

kovanlarını savunmak ve hasad yaparken karşılaştıkları tehlikelere karşı koyabilmek 

maksadıyla zehirlerini kullanmaktadırlar. Arıların yaşlandıkça iğnelerindeki zehir 

miktarları azalmaktadır, en üst seviyede olduğu zaman yüksükten ilk çıktıkları andır. 

Arı zehiri arıların zehiri boşaltana kadar sıkılması, zehir bezinin cerrahi yolla 

çıkarılması ve elektroşok gibi yöntemler kullanılarak elde edilmektedir. Elektroşok 

yöntemi en yaygın yöntem olmakla birlikte kolonilerin çevredeki insanlara 

saldırmalarına sebep olabilmektedir. Arılara elektroşok uygulandığında arılar iğnelerini 

zemine bırakmaktadırlar, zemin birçok materyal ile kaplanabilmekteyse de en uygunu 

camdır. Zemine bırakılan zehir cam plakada çok hızlı kurumakta ve kazıyarak 

kolaylıkla çıkartılabilmektedir. İşçi arılar dışındaki arılar iğnelemeyi defalarca 

yapabilmekte ancak zehir kesesindeki zehrin hepsini boşaltamamaktadırlar. En az bir 
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milyon iğneleme ile ancak bir gram arı zehiri üretilebilmektedir. (Kumova ve Korkmaz, 

2000b) 

Arı zehiri kokusuz ve açık renkte olan bir sıvıdır, kuru hale dönüştürüldüğünde 

açık sarı renk olmaktadır.Arı zehiri küçük dozlar halinde kullanılarak insan ve hayvan 

tedavilerinde fayda sağlayabilmektedir. Üretimi biraz zor olmasına rağmen ekonomik 

getirisi oldukça yüksek bir arı ürünüdür. Arı zehiri Batı Avrupa ile Kuzey Amerika’da 

yasal olarak sağlık alanında kullanılmakta, Doğu Avrupa ile Asya ülkelerinin 

birçoğunda ise resmi olarak tedavi maksatlı kullanılmaktadır. Sağlık alanında kullanımı, 

özellikle yan etkileri fazla olan ağır ilaçların alternafi olarak yaygınlaşmaktadır. Arı 

zehrinin tıp alanında kullanımı devam ettiği sürece ve gelecekte apiterapinin resmen 

kabul edilmesiyle dünyadaki talebi artacağı öngörülmektedir.(Korkmaz ve Korkmaz, 

2015) 

2.3.2.6. Apiterapi 

Apiterapi esasında bir arı ürünü değildir, arı ürünlerini hastalıkları önlemek ya 

da tedavi etmek amacıyla tıbbi maksatlı kullanılmasıdır.Apiterapi son zamanlarda hızla 

gelişen bir sektördür. Uzakdoğu ülkelerinde başlayan ve dünyada hızla gelişen arı 

ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Başta Japonya, Doğu Asya 

ülkeleri, Amerika, Kanada gibi ülkelerde apiterapi merkezleri kurulmuştur, ülkemizde 

ise arı ürünleri ile tedavi yapılmakla birlikte henüz tam anlamıyla bir apiterapi merkezi 

yoktur.(Ulusoy, 2012) 

2.4. Arı Hastalık ve Zararlıları 

Bu kısımda ülkemizde en çok rastlanılan yavru çürüklüğü, kireç hastalığı, 

nosema hastalığı, varroa zararlısı gibi hastalık ve zararlılar yer almaktadır. Ayrıca bu 

hastalık ve zararlılar çalışma bölgesindeki arıcılara yapılan ankette sorulmuştur. Arı 

hastalık ve zararlıları dışında arı kuşu, eşek arısı ve sarıca arıları gibi canlılarda bal 

arılarına zarar vermektedir. 
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2.4.1. Yavru Hastalıkları 

Bal arısı yavru hastalıklarının başlıcaları Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa 

yavru çürüklüğü vekireç hastalığıdır. Yavru çürüklüğü ülkemizde ihbarı zorunlu 

hastalıklardandır. Yavru çürüklüğü bal arıları için bilinen en tehlikeli yavru hastalığıdır. 

İşçi ve erkek arı larvaları, ilk 3 gün arı sütü ile beslenmelerinden dolayı ilk 2 gün 

hastalığa yakalanma ihtimalleri çok düşük olsa da daha sonraki süreçte larvalar 

hastalanmaktadır. Hastalıklı kolonilerin gelişimi yavaşlar, arı miktarında büyük azalma 

görülür ve arıların polen ve nektar toplama aktivitesinde farkedilebilir bir azalış 

meydana gelir. Bakteriye ait sporlar 40 yıl kadar canlı kalabilmesi ve olumsuz 

şartlardan etkilenmemesi nedeniyle tehlikeli bir hastalıktır. Ülkemizde antibiyotiklerin 

kalıntı bırakması nedeniyle kullanımı yasaktır, o nedenle mücadelede antibiyotik 

kullanılamamaktadır, genellikle arılar kovanı ile birlikte yakılarak imha 

edilmektedir.(Korkmaz, 2015) 

Kireç hastalığınayakalanan larvalar kireç beyazı bir renk aldığından dolayı bu 

adı almıştır, yavru arılar petek gözler içerisinde kuruyarak mumyalaşmaktadır.Bu 

hastalığın oluşma nedenleri çevre kirliliği, yoğun antibiyotik kullanımı, arıların suni 

besinlerle beslenmeleri, katkılı balmumu kullanımı, aşırı nem, aşırı şurup kullanımı, 

uygun olmayan koloni kontrolleri ve oğul vermedir. Tedavi amacıyla ilaç kullanmaya 

gerek yoktur, hastalığı oluşturan nedenler giderilerek mücadele edilir, hastalık bulaşan 

kolonilerin petekleri sağlıklı kolonilere verilmemesine dikkat edilir.(Korkmaz, 2015) 

2.4.2. Nosema Hastalığı 

Nosema hastalığı ergin arılarda görülmekte ve antibiyotik kullanımı serbest olan 

tek hastalıktır. Hastalığa yakalanan arılar uçmaya çalışsalar da uçamazlar ve yürürler. 

Ayrıca iğneleme refklesleri ve ömürleri azalır. Kolonide yavaş oluşsa da bir süre sonra 

fazla sayıda ölümlere yol açarak kayıp sayısını oldukça artırmakta ve dolayısıyla bal 

üretimini oldukça düşürmektedir. (Korkmaz, 2015) 

2.4.3. Varroa Zararlısı 

Arıların kanını emerek beslenen bir parazittir. Varroa bulaşan kolonilerde 

kuluçka gelişim hızı azalmakta, arılar üzerinde açtığı yaralar enfeksiyona yol açmakta, 
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daha ileri dönemlerde yavru gözlerinden kanatsız ve bacaksız arılar çıkabilmektedir. 

Varroa zararlısı arıların hemolenfleri ile beslendiğinden yavru arıların gelişimini 

doğrudan etkilemekte ve yavruyken varroa zararlısına maruz kalan yetişkin arılar iyice 

güçsüzleşmekte ve uçmakta zorlanmaktadır. Kolonilerdeki erkek arı sayısı düştüğü gibi 

çiftleşme yetenekleri de azalmaktadır.İşçi arılar normalden küçük olur, yavru bakımları 

zayıflar ve buna bağlı olarak ananın yumurtlama kapasitesi azalır. Ayrıcavarroa zararlısı 

tarafından zayıf düşürülen koloniler yağmalanabilmektedir.(Korkmaz, 2015) 

Varroa zararlısı ile mücadelede; biyolojik, fiziksel, kimyasal, bitkisel, genetik ve 

hormonal mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Çok çeşitli ilaçlar kullanılmakla 

birlikte varroa zararlısı ilaçlara karşı direnç kazanabilmektedir, o nedenle her yıl 

kullanılan ilacın değiştirilmesi önemlidir. En etkin mücadele yöntemi aynı yerdeki 

arıcıların organize olarak aynı anda ilaçlama yapmasıdır. Son yıllarda ilaçsız bir yöntem 

olan kafes yöntemi de yaygınlaşmaktadır. Bu yöntemde içine bir petek sığacak kafes 

hazırlanır ve bu kafesten ana arı dışarı çıkamaz, sadece işçi arılar giriş çıkış yapabilir. 

Ana arı yumurtladığında yavrular larva dönemine girmesiyle kovanda bulunan varroa 

zararlıları yumurtlamak üzere kafese girmektedir. Bu peteğin kovandan alınması ile 

varroa zararlılarının çoğundan kurtulunur ve geriye kalanlar içinse kalıntı bırakmayan 

organik asit uygulanır. Bu yöntemin en büyük avantajı her zaman uygulanabilir 

olmasıdır.(Korkmaz, 2015) 

2.4.4. Trake Akarı 

İşçi arıların solunum sistemine yerleşen bir iç parazittir, çok nadir olarak ana arı 

ve erkek arılarda da görülebilir. Özellikle kış boyunca kovan içinde hızlı bir şekilde 

gelişmektedir. Trake akarının yumurtası ve dışkılarıyla iyice kirletilen arının soluk 

borusu,kış sonundaki ilk uçuşta arının yeterli hava alamaması nedeniyle kovandan uzak 

bir yerde ölmesine yol açmaktadır. Trake akarının en önemli belirtisi arının uçamayarak 

yerde sürünerek hareket etmesidir. Bu belirti diğer hastalıklara çok benzemesi nedeniyle 

kesin teşhis ancak laboratuarda yapılabilmektedir.(Korkmaz, 2015) 
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2.5. Dünya’da ve Türkiye’de Arıcılık 

2.5.1. Dünya’da Arıcılık 

Arıcılık Dünya’da çok yaygın olan üretim sektörlerindendir. Arı ürünleri gıda 

endüstrisinden kimya endüstrisine ve kozmetik ürünlerden ilaçlara kadar geniş bir 

yelpazede kullanılmaktadır. Arı ekipmanları arasında temel malzeme olan arı kovanı 

sayısında düzenli bir artış vardır. 2016 yılına kadar olan kovan sayıları Tablo 2.2’de 

gösterilmiştir ve tablodan da görüleceği üzere dünyadaki kovan sayısı bir önceki yıla 

göre %1,74 oranında artarak 90 milyon adeti bulmuştur.Dünya toplam kovan 

miktarının2016 yılı verilerine göre kıyaslaması Şekil 2.2’de gösterilmiştir. Hindistan 

%13,77’lik oran ile birinci sırada, %10,1 orana sahip Çin ikincisırada ve 7,9 milyon 

kovan ile %8,72orana sahip olan Türkiye ise üçüncü sırada yer almaktadır. 

Toplamkovan sayılarında 2016 yılında bir önceki yıla oranla Hindistan’da %4,4, Çin’de 

%0,2 ve Türkiye’deise %2,0 oranında artış yaşanmıştır. Ülkemizde yaşanan artış diğer 

ülkelere kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. (Arıcılık Ürün Raporu 2017, 2018) 

Tablo 2.2.Dünya’daki Kovan Sayısı (1000 adet) 

 

Kaynak: FAO, (2018). FoodandAgricultureOrganization of the United Nations: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (27 Şubat 2019) 
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Şekil 2.2.Ülkelerin Kovan Sayılarının 2016 Yılı Karşılaştırması 

Kaynak: FAO, (2018). FoodandAgricultureOrganization of the United Nations: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (27 Şubat 2019) 

Bal,tüm dünya genelinde üretimi yapılan bir arı ürünüdür ve Tablo 2.3’te dünya 

bal üretim miktarları ülkeler bazında, Şekil 2.3’te ise yıl bazında gösterilmiştir. 2016 

yılında toplam 1,8 milyon ton bal üretilmiştir ve bir önceki yıla oranla %2,2 oranında 

azalış göstermiştir. Kovan sayılarının artmasına rağmen bal üretiminde düşüş 

yaşanmıştır.Çin bal üretiminde öncü ülkelerden biri olmakla birlikte 2016 yılı itibari ile 

503 bin ton bal üreterek dünya bal üretiminin %28,1’ini gerçekleştirmiştir. Ülkemiz ise 

106 bin ton ile dünya bal üretiminin %5,9’unu gerçekleştirerek Çin’in arkasında yer 

almıştır. Ülkemizi %4,5’lik oran ile İran takip etmektedir.Ülkelerin 2016 yılına ait bal 

üretimlerinin karşılaştırılması Şekil 2.4’te gösterilmiştir. Dünya bal üretiminde son altı 

yıllık dönemde %5,1 oranında artış olmuş, en fazla artış %58,9 oran ile İran’da 

gerçekleşmiştir. Çin ve İran’da bal üretim miktarı 2016 yılında bir önceki yıla oranla 

artmasına karşın, Türkiye’de %2,2 oranında azalmıştır. Dünya kovan sayısında lider 

olan Hindistan’ın bal üretiminde altıncı sırada yer almasının nedeni kovan başına bal 

veriminin oldukça düşük olmasından kaynaklanmaktadır.(Arıcılık Ürün Raporu 2017, 

2018) 
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Tablo 2.3. Dünya Bal Üretimi (Ton) 

 

Kaynak: FAO, (2018). FoodandAgricultureOrganization of the United Nations: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (27 Şubat 2019) 

 

Şekil 2.3.Yıllara Göre Dünya Bal Üretimi (1000 ton) 

Kaynak: FAO, (2018). FoodandAgricultureOrganization of the United Nations: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (27 Şubat 2019) 
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Şekil 2.4. Ülkelerin Bal Üretim Miktarlarının 2016 Yılı Karşılaştırması 

Kaynak: FAO, (2018). FoodandAgricultureOrganization of the United Nations: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (27 Şubat 2019) 

 

Şekil 2.5.Dünya Kovan Başına Bal Verimi 

Kaynak: FAO, (2018). FoodandAgricultureOrganization of the United Nations: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP (27 Şubat 2019) 
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Dünyada kovan başına verim 2016 yılında 19,7 kg civarında olmuş ve bir önceki 

yıla göre %3,8 azalmıştır. Hindistan’ın kovan başına verimi 4,9 kg ile oldukça düşük 

olması kovan sayısına göre bal üretim miktarının çok az olmasına yol açmaktadır. Bal 

üretiminde lider olan Çin’in bal verimi 54,9 kg olarak gerçekleşirken ülkemizde 13,4 kg 

olarak gerçekleşmiştir. Çin’in koloni başına bal verimi %2,7 artarken, ülkemizde 

%4,1’lik bir düşüş yaşanmıştır. Türkiye’de koloni başına verim düzeyinin düşük olması 

önemli bir takım sorunların olduğunu ya da mevcut potansiyelinden yararlanamadığını 

göstermektedir. Şekil 2.5 Dünya kovan başına bal verimini göstermektedir. (Arıcılık 

Ürün Raporu 2017, 2018) 

Tablo 2.4. Dünya Bal İthalatı (Ton) 

 

Kaynak: UN Comtrade, (2018). United Nations CommodityTradeStatistics 

Database:https://comtrade.un.org/data/ (28 Şubat 2019) 

Tablo 2.4’te de görüleceği üzere, UN Comtrade (2018) verilerine göre dünya bal 

ithalatı 2016 yılında bir önceki yıla nispeten düşüş gösterse de genel olarak sürekli 

artma eğilimindedir ve son altı yılda %29,75’lik bir artışla 679 bin ton olmuştur. Dünya 

bal ithalatının yıllara göre kıyaslanması Şekil 2.6’da, ülkelerin 2017 yılı kıyaslaması ise 

Şekil 2.7’de yer almaktadır. ABD %25,88’lik oranla bal ithalatında lider ülke 

konumundayken onu Almanya %12,28 ve İngiltere %6,78 ile takip etmektedir. Burada 

göze çarpan hususlardan birisi ABD’nin 2016 yılındaki ithalatında bir düşüş yaşaması 

ve 2017 yılında tekrar aynı seviyeyi yakalaması, bir diğeri de Japonya’nın 2016 yılında 

gerçekleşen yüksek orandaki artışıyla üçüncü sıraya çıkması ve hemen sonraki yılda bu 

artışı devam ettirememesi nedeniyle İngiltere’nin Japonya’yı tekrar geçmesidir. Türkiye 

Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ABD 141.016 153.065 165.945 175.205 166.477 175.866

Almanya 87.022 92.632 83.256 87.068 81.959 83.415

İngiltere 33.231 38.337 39.029 41.876 41.135 46.093

Japonya 36.823 39.030 37.870 36.222 48.445 42.820

Fransa 25.717 28.774 34.276 32.932 35.520 35.492

İspanya 21.081 22.096 24.368 30.651 27.988 31.871

Belçika 20.810 26.009 27.923 32.147 26.509 25.930

Polonya 14.118 19.969 21.529 20.804 23.869 25.619

Diğer 143.859 160.214 182.807 191.484 107.112 212.394

Dünya 523.677 580.126 617.003 648.389 559.014 679.500
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ise yıllık 1 ton civarı bal ithal etmekte olup ciddi bir bal ithalatçısı değildir.(UN 

Comtrade, 2018) 

 

Şekil 2.6.Yıllara Göre Dünya Bal İthalatı (Ton) 

Kaynak: UN Comtrade, (2018). United Nations CommodityTradeStatistics 

Database:https://comtrade.un.org/data/ (28 Şubat 2019) 

Dünya bal ihracatı da Tablo 2.5 ve Şekil 2.8’de görüldüğü üzere ithalata benzer 

bir seyir izlemiş, 2016 yılındaki düşüş dışında genelde artış eğiliminde olmuştur. Son 

altı yılda %28’lik bir artışla 640 bin tona ulaşan dünya bal ihracatını Çin önde 

götürmektedir. Ülkelerin 2017 yılına ait bal ihracat verilerinin kıyaslanması Şekil 2.9’da 

yer almaktadır. Çin %20,2’lik bir oran ile en yakın takipçisi Arjantin’in iki katına yakın 

ihracat gerçekleştirmiştir. Tablo 2.5 incelendiğinde, Ukrayna ve Hindistan dışındaki 

ülkelerin ihracatları stabil bir görüntüde artma eğilimi gösterirken Ukrayna ve Hindistan 

ise ivmeli bir artış yaşamıştır. Özellikle Ukrayna son altı yılda ihracat miktarını altı kat 

artırarak 2016 yılından itibaren üçüncü ülke konumuna gelmiştir. Arjantin ise 2016 

yılına kadar düşüş eğilimi göstermesine rağmen bu yıldan sonra eski performansına 

dönmüştür. (UN Comtrade, 2018) 
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Şekil 2.7. Ülkelerin Bal İthalatlarının 2017 Yılı Karşılaştırması 

Kaynak: UN Comtrade, (2018). United Nations CommodityTradeStatistics 

Database:https://comtrade.un.org/data/ (28 Şubat 2019) 

Tablo 2.5. Dünya Bal İhracatı (Ton) 

 

Kaynak: UN Comtrade, (2018). United Nations CommodityTradeStatistics 

Database:https://comtrade.un.org/data/ (28 Şubat 2019) 

 

Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Çin 110.158 124.901 129.824 144.756 128.330 129.274

Arjantin 75.135 65.180 54.500 45.659 81.183 70.321

Ukrayna 13.338 21.673 36.335 36.013 56.968 67.906

Hindistan 24.515 30.099 26.976 40.829 35.793 52.980

Meksika 32.040 33.458 39.152 42.161 29.098 27.722

Brezilya 16.707 16.181 25.317 22.206 24.203 27.052

Almanya 22.798 23.662 24.730 26.146 25.325 25.584

İspanya 19.661 21.284 26.111 30.150 26.874 24.751

Diğer 198.500 257.824 274.310 280.617 195.559 214.240

Dünya 500.778 576.152 605.891 639.717 549.988 639.830
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Şekil 2.8.Yıllara Göre Dünya Bal İhracatı (Ton) 

Kaynak: UN Comtrade, (2018). United Nations CommodityTradeStatistics 

Database:https://comtrade.un.org/data/ (28 Şubat 2019) 

 

Şekil 2.9. Ülkelerin Bal İhracatlarının 2017 Yılı Karşılaştırması 

Kaynak: UN Comtrade, (2018). United Nations CommodityTradeStatistics 

Database:https://comtrade.un.org/data/ (28 Şubat 2019) 
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Dünya bal üretiminde olduğu gibi ihracat miktarında da ilk sırada Çin yer 

alırken, üretim miktarında ikinci sırada yer alan Türkiye ise 2017 yılında 

gerçekleştirdiği 6 bin ton civarındaki ihracatla henüz ciddi bir bal ihracatçısı 

olamamıştır. Bunun başlıca nedeni üretimin uygun standartlarda yapılmaması 

sonucunda balda kalıntı kalmasıdır. Bu nedenle üretilen balın çoğu iç pazarda 

tüketilmektedir. (Arıcılık Ürün Raporu 2017, 2018) 

2.5.2. Türkiye’de Arıcılık 

Çiçeklenme dönemlerinin tüm yıla yayıldığı Türkiye’de arıcılık çok eski 

zamanlardan beri yapılmaktadır. Aynı zamanda çok geniş bir floraya sahip olan 

Türkiye’nin her yerinde rahatlıkla yapılabilen bir uğraştır. (Kösoğlu vd., 2006) 

Türkiye’de Anadolu arısı ve Kafkas arısı başta olmak üzere Suriye arısı ile İran arısına 

ve bu ırkların türlerine rastlanmaktadır. Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin 

kuzeyinde Kafkas arısı, İç Anadolu ile Marmara bölgesinde Anadolu arısı, Güneydoğu 

Anadolu ile Akdeniz bölgesinde İran arısı ve Suriye arısının türleri yaşamaktadır. 

Bunların dışında dünyadaki arı türlerinin beşte biri ülkemizde bulunmaktadır. (Ruttner, 

1988) 

Türkiye’de arılar için önemli olan birçok orman ağacı da bulunmakla birlikte 

çam ormanları sayesinde oldukça iyi çam balı üretilebilmektedir. (Genç ve Dodoloğlu, 

2011)Ayrıca eski tip kovanların azalmasına rağmen kovan başı bal verimi istenilen 

seviyede artmamış ve yaklaşık 15 kg ile dünya kovan başına bal verimi değerinin 

oldukça altında kalmıştır. (Fıratlı vd., 2010) 

Türkiye’de arıcılıkla uğraşan işletme sayısı, koloni varlığı ve bal üretimi 

miktarları Tablo2.6’da yer almaktadır. Tablodaki değerler Şekil 2.9’da grafiksel olarak 

gösterilerek daha anlaşılır hale getirilmiştir. Koloni varlığı ile bal üretimi arasındaki 

ilişki grafikte net olarak görünmekte iken işletme sayısının bal üretimiylepek ilişkisi 

yoktur. Sadece 2016 yılında koloni varlığı artmasına rağmen bal üretimi düşmüştür, 

bunun dışındaki yıllarda grafiğin eğiminin benzerlik göstermesi dikkat çekmektedir. 

(TÜİK, 2017) 
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Tablo 2.6.2013-2017 Yılları Arası Türkiye Arıcılığı Genel Durumu 

 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

 

 

Şekil 2.10.Türkiye Arıcılığı Genel Durumunun Grafiksel Gösterimi 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

Türkiye’deki illere göre kovan sayılarının dağılımı Tablo 2.7’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.7 bal üretim miktarına göre sıralanmıştır. Araştırma bölgesi olan Sinop ili bal 

üretiminde 2017 yılı verilerine göre 66.sırada yer almaktadır. (TÜİK, 2017) 

 

İşletme Sayısı

(adet)

Koloni Varlığı

(adet)

Bal Üretimi

(ton)

Balmumu Üretimi

(ton)

2017 83.210 7.991.072 114.471 4.488

2016 84.047 7.900.364 105.727 4.440

2015 83.475 7.748.287 108.128 4.756

2014 81.108 7.082.732 103.525 4.053

2013 79.934 6.641.348 94.694 4.241
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Tablo 2.7.İllere Göre Türkiye Arıcılığı Genel Durumu 

  İller 

İşletme Sayısı  
(adet) 

Koloni Varlığı  
(adet) 

Bal Üretimi  
(ton) 

1 Ordu 2.716 562.299 16.799,18 

2 Muğla 5.080 958.328 15.867,14 

3 Adana 2.290 454.768 10.729,26 

4 Aydın 1.670 280.386 4.357,14 

5 Mersin 2.236 273.384 3.864,42 

6 Sivas 3.427 215.878 3.714,82 

7 Balıkesir 1.670 167.361 3.260,96 

8 İzmir 2.032 215.743 2.836,21 

9 Antalya 2.491 226.592 2.475,18 

10 Van 626 140.554 1.927,96 

11 Şanlıurfa 441 113.438 1.875,81 

12 Bitlis 694 131.484 1.792,47 

13 Siirt 949 159.104 1.785,82 

14 Trabzon 2.158 166.191 1.770,40 

15 Çanakkale 1.338 71.562 1.538,99 

16 Hakkari 1.041 145.787 1.507,13 

17 Kahramanmaraş 965 102.307 1.386,06 

18 Rize 2.458 113.616 1.367,66 

19 Diyarbakır 508 102.076 1.312,49 

20 Erzurum 1.841 135.177 1.289,47 

21 Erzincan 1.383 88.588 1.281,97 

22 Kars 682 79.873 1.277,98 

23 Giresun 1.774 112.937 1.225,70 

24 Artvin 1.464 96.148 1.073,36 

25 Bingöl 718 132.436 1.029,28 

26 Konya 1.015 102.810 1.023,65 

27 Hatay 702 95.943 1.014,85 

28 Samsun 1.496 83.202 1.005,98 

29 Manisa 1.553 80.894 981,74 

30 Bursa 1.381 87.911 980,48 

31 Malatya 1.131 95.456 950,43 
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  İller 
İşletme Sayısı  

(adet) 
Koloni Varlığı  

(adet) 
Bal Üretimi  

(ton) 

32 Denizli 844 114.602 946,37 

33 Adıyaman 864 70.944 926,30 

34 Edirne 726 54.185 866,99 

35 İstanbul 1.563 76.524 807,56 

36 Tunceli 594 59.628 762,27 

37 Afyon 291 44.820 750,27 

38 Osmaniye 507 67.628 740,41 

39 Gümüşhane 473 41.026 711,27 

40 Çankırı 1.636 57.813 704,71 

41 Kırklareli 734 49.701 704,13 

42 Elazığ 759 71.563 681,75 

43 Burdur 797 68.875 677,24 

44 Tekirdağ 934 58.569 636,96 

45 Sakarya 893 71.523 634,59 

46 Muş 304 47.238 629,10 

47 Ankara 1.598 87.206 628,10 

48 Kocaeli 737 61.015 613,87 

49 Tokat 686 40.739 548,28 

50 Kayseri 726 54.897 515,79 

51 Şırnak 789 60.558 504,30 

52 Niğde 450 40.595 499,55 

53 Karaman 736 62.983 496,87 

54 Düzce 637 54.971 480,62 

55 Kastamonu 1.494 80.172 454,13 

56 Çorum 1.177 37.121 437,99 

57 Zonguldak 1.090 50.390 332,35 

58 Yalova 283 29.463 311,71 

59 Mardin 222 51.504 292,35 

60 Yozgat 875 33.358 290,13 

61 Amasya 416 23.220 287,88 

62 Isparta 405 29.232 263,65 

63 Bayburt 583 43.117 243,88 

64 Bartın 2.118 33.664 235,65 
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  İller 
İşletme Sayısı  

(adet) 
Koloni Varlığı  

(adet) 
Bal Üretimi  

(ton) 

65 Kütahya 550 24.060 221,43 

66 Sinop 902 28.243 217,78 

67 Aksaray 271 16.611 204,17 

68 Ağrı 196 16.550 182,05 

69 Ardahan 936 71.817 179,18 

70 Karabük 405 20.285 170,36 

71 Iğdır 216 14.619 168,85 

72 Batman 350 43.939 162,15 

73 Bolu 397 19.618 159,54 

74 Bilecik 251 13.630 145,06 

75 Eskişehir 280 21.654 139,27 

76 Gaziantep 301 25.705 129,74 

77 Kırıkkale 259 15.963 128,24 

78 Uşak 88 7.825 117,00 

79 Kırşehir 131 9.111 106,84 

80 Nevşehir 728 14.257 91,13 

81 Kilis 78 6.108 27,72 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

Türkiye’deki illere göre kovan sayıları Tablo 2.8’de yer almaktadır. Muğla ili 

2017 yılı verilerine göre 958 bin kovan ile en çok kovana sahip ildir, Muğla’yı 562 bin 

kovan ile Ordu takip etmektedir. 2016 yılında Muğla ve Adana’daki kovan sayıları bir 

önceki yıla göre düşerken Ordu’da artış olmuştur. 2017 yılına ait kovan sayılarının iller 

arasındaki karşılaştırılması Şekil 2.11’de gösterilmiştir. Şekil 2.12 coğrafi bölgelere 

göre kovan sayılarının karşılaştırılmasını göstermekte ve coğrafi bölgelere göre 

Muğla’nın etkisiyle Ege Bölgesi %21 ile ilk sırada yer alırken ikinci sırada %17 ile 

Akdeniz Bölgesi gelmektedir. (Arıcılık, 2018) 
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Tablo 2.8.İllere Göre Türkiye’deki Kovan Sayıları 

 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

 

Şekil 2.11.2017 Yılı İllerdeki Kovan Sayılarının Karşılaştırılması 

Kaynak:Arıcılık. (2018). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü,TAGEM: 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20Tarım%20Ürünleri%20Piya

saları/2018-Temmuz%20Tarım%20Ürünleri%20Raporu/2018-Temmuz%20Arıcılık.pdf 
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Şekil 2.12.2016 Yılı Coğrafi Bölgelerdeki Kovan Sayılarının Karşılaştırılması 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

Arıcılığın en önemli ürünü olan bal üretiminin il bazındaki miktarları Tablo 

2.9’da yer almaktadır. Kovan sayısında açık ara önde olan Muğla bal üretiminde 

Ordu’yu geçememiştir. Her iki ilin bal üretim miktarları yaklaşık %15 olmakla birlikte 

%9’luk oran ile Adana onları takip etmektedir. 2016 yılı üretim miktarları bir önceki 

yıla göre illerin çoğunda düşerken Muğla’da ise yükselmiştir, buna rağmen Muğla ilk 

sırayı alamamıştır. Bu durumun verimin düşük olması dolayısıyla gerçekleştiği 

öngörülmektedir. (Arıcılık Ürün Raporu 2017, 2018) 

Şekil 2.13’te de görüleceği üzere Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki bal 

üretim miktarları düşüktür. Ege Bölgesi 25 bin tonu geçen üretimiyle en önde yer 

almakta ve bu bölgede ülkedeki bal üretiminin yaklaşık dörtte biri gerçekleşmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki kovan sayısı Akdeniz Bölgesindekinden az olmasına 

rağmen bal veriminin %35 daha fazla olması sayesinde Akdeniz Bölgesinden daha fazla 

bal üretmektedir. (Arıcılık Ürün Raporu 2017, 2018) 
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Tablo 2.9.İllere Göre Türkiye’deki Bal Üretimi (Ton) 

 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

 

Şekil 2.13.2016 Yılı İllerdeki Bal Üretiminin Karşılaştırılması 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 
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Şekil 2.14.Yıllara Göre Türkiye Bal İhracatı (Kg) 

Kaynak: TÜİK, (2017). Türkiye Arıcılık 

İstatistikleri:https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Belgeler/istatistik/Türkiye%20

Arıcılık%20İstatistikleri%20(TUIK,%202017).pdf (28 Şubat 2019) 

Türkiye dış ticarette balı daha çok süzme bal olarak ihraç etmektedir, TÜİK 

(2017) verilerine göre ihraç edilen balın %85,2’si süzme bal ile yapılmış, bu ihracın da 

%43,8’i ABD’ye yapılırken onu Almanya ve Fransa takip etmiştir. Yukarıda da 

bahsedildiği üzere dünya bal üretiminde ikinci sırada yer almasına rağmen önemli bir 

bah ihracatçısı olamayan Türkiye’nin ürettiği balın neredeyse tamamı ülkede 

tüketilmekte, sadece %5 civarındaki bir kısmı ihraç edilmektedir. 2015 yılında 7 bin ton 

bal ihracıyla en yüksek oran %6,94 gerçekleşmiş, bir sonraki yıl ise ihraç miktarının 

yarıya düşmesiyle bu durum sürdürülememiştir. 2017 yılında 6,5 bin ton bal ihracıyla 

2015 yılı verilerine yaklaşılmış, bal ihraç oranı %6,09 olarak gerçekleşmiştir. Bal 

ihracatının gösterildiği Şekil 2.14’deki grafik incelendiğinde 2016 yılındaki düşüş 

haricinde bal ihracatı genel olarak artış eğilimi göstermektedir. Bal ithalatı da yıllık 

ortalama 1 ton civarında seyretmekte, bu miktar da dünya bal ithalatı miktarlarıyla 

kıyaslandığında kayda değer değildir.(Arıcılık Ürün Raporu 2017, 2018) 
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2.5.3. Sinop İlinde Arıcılık 

Sinop, 41º 12’ ve 42º 06’ kuzey enlemleri ile 34º 14’ ve 36º 26’ doğu boylamları 

arasında yer alan 5.862 km² yüzölçümü olan Karadeniz bölgesinin batı bölümünün en 

doğusundaki ilimizdir. Arazisi dağlık ve engebeli olmakla birlikte kuzeybatısında 

yükselen dağlar sahile 10 km kala alçalır ve ovaları meydana getirir. En yüksek tepesi 

1.605 m’dir. Boyabat ilçesinde bulunan Kızılırmak vadisi dışında vadisi yoktur ve 

önemli akarsuyu olan GökırmakKızılırmak’a karışmaktadır.(Sinop Valiliği, 2019) 

Sinop çok yağış alması nedeniyle çam, köknar, meşe, gürgen, kayın gibi çok 

çeşitli ağaçlarla kaplı ormanları vardır. Güneye doğru gidildikçe iklim kuraklaşmaya 

başladığından kuzeydeki bitki örtüsü güneyde azalmaktadır. İl içinde mevsimler arası 

sıcaklık farkı azdır, bütün yıl yağış alan nemli bir havası vardır. Kışların serin ve 

yazlarının ılık geçmesi, geniş bitki örtüsü ve çok çeşitli ağaçları olan ormanlarıyla 

arıcılık için uygun bir ildir.(Sinop Valiliği, 2019) 

Tablo 2.10.Sinop İli Tarım Alanları ve Üretim Miktarları 

 

Kaynak:Sinop İli Tarımsal Yatırım Rehberi, 2017 

Sinop ilinin tarımsal yapısı incelendiğinde, toplam 779.132 hektarlık tarımsal 

alanı (yüzölçümünün %14’ü) ve geniş arazileri ile arıcılık faaliyetleri için uygun bitki 

örtüsüne sahip olduğu değerlendirilmiştir. Tarım alanlarını dağılımı ve üretim miktarları 

Tablo 2.10’da verilmiştir. Sinop ilinde arılar için ana nektar kaynağı olan kestane 

üretilen meyvelerde ikinci sırada yer almakta ve kestane üretimi son 15 yılda azalış 

göstermiştir. Tablo 2.11’de Sinop ilinde en çok üretimi yapılan ilk 5 meyvenin üretim 

Arazi Niteliği
Alan 

(Dekar)

2017 üretim 

(bin ton)
%

Tarla bitkileri 463.476 337 59

Meyve 29.916 23 4

Sebze 30.359 86 4

Tarıma Elverişli Kullanılmayan Arazi 255.561 - 33

Toplam Tarımsal Alan 779.132 446 100
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miktarları gösterilmiştir. Bitkiler arılar için önemli nektar kaynaklarıdır. (Sinop İli 

Tarımsal Yatırım Rehberi, 2017) 

Tablo 2.11.Sinop İli Meyve Üretim Miktarları 

 

Kaynak:Sinop İli Tarımsal Yatırım Rehberi, 2017 

Adam (1983)Türkiye’deki en iyi arıların Sinop’ta olduğunu aktarmış, bunun 

nedenini ise bölgenin coğrafi yapısı ve çevre ile bağlantısı açısından izole olmasına 

bağlamış, böylece arıların ırk özelliklerini koruyabildiği çıkarımını yapmıştır. Ancak 

son yıllarda kontrolsüz koloniler ile çiftleşmenin önlenememesi sonucunda bölgedeki 

arılar melezleşerek ırk özelliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Nitekim Güler ve Toy 

(2008) yaptığı çalışmada Türkeli ilçesindeki arıların morfolojik özelliklerinin 

farklılıklar gösterdiğini tespit etmiştir. Bölgenin gezginci arıcılık güzergahında 

olmaması nedeniyle farklılaşmanın ancak denetimsiz ırklardan ana arı girişiyle ya da 

başka bölgelerden arı kolonisi alımıyla olabileceğini tahmin etmişlerdir. Sinop ili zengin 

kestane, ormangülü, akasya, karamık ve ıhlamur ormanları olmasının yanı sıra yüksek 

dağlar vasıtasıyla İç Anadolu bölgesine bağlanır. O nedenle arıcılık ilde en çok yapılan 

faaliyetler arasında gösterilmektedir.(Güler ve Toy, 2008) 

Sinop ilindeki arıcılık faaliyetleri diğer tarımsal faaliyetlere ek olarak ya da 

küçük aile işletmeleri tarafından bal üretmek için hobi şeklinde yapılan faaliyetler 

arasındadır. Sinop ilinin çok zengin florası olması nedeniyle arıcılık için çok uygun 

ortamlar içermektedir. Sinop’ta elde edilen balın kalitesi oldukça yüksektir ve bu 

nedenle tercih edilmektedir. Sinop’taki arıcılığın gelişme potansiyeli bazı 

olumsuzluklara rağmen oldukça yüksek görülmektedir. Bu olumsuzlukların başında 

Arazi Niteliği
2002 üretim

(ton)

2017 üretim 

(ton)

1 Elma 4.522 5.790

2 Kestane 4.600 3.755

3 Armut 3.362 3.142

4 Ceviz 1.467 1.784

5 Kiraz 1.348 1.913
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arıcılığın temel getiri getiren bir faaliyet değil yan uğraş olarak görülmesi, bilimsel ve 

teknik üretim yapılamadığı için verimin düşük olması, üretimin iklime bağlı 

olmasıdır.Bunların yanı sıra üretici bilinçsizliği ve müşteri talebine uygun standartta 

üretim yapılamaması gibi sorunlar da mevcuttur. (KUZKA, 2013) 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve toplanması, 

verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına yer verilmiştir. 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel durum çalışması modelinde olup 2019 yılında Sinop ili ve 

ilçelerindeki arıcılık sektörü, yapılan arıcılık faaliyetleri ile arıcıların arıcılık 

faaliyetinde bulunurken karşılaştıkları sorunlar üzerinden derinlemesine ve bütüncül bir 

yaklaşımla incelenmesine yönelik nitel bir durum çalışmasıdır. Çalışmada Sinop ili ve 

ilçelerinde yapılanarıcılık faaliyetlerine ilişkin arıcıların görüşlerinin ne olduğu ve bu 

görüşler ile arıcılık faaliyetleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

3.2. Evren ve Araştırma Grubu 

Bu çalışmanın evrenini Sinop ili ve ilçelerinde arıcılık faaliyetinde bulunan 

üreticiler oluşturmaktadır.Belirli bir kurala bağlı kalmaksızın, tüm arıcılara ulaşmanın 

güçlüğü nedeniyle kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi izlenerek sadece Sinop 

ilindeki her ilçeden en az bir üreticinin seçildiği 15 kişilik bir araştırma grubu örneklem 

olarak alınmıştır.  

3.3. Veriler ve Toplanması 

Bu çalışmada 2019 yılında Sinop ili ve ilçelerinde arıcılık faaliyetlerinde 

bulunan 15 üreticiden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu anketlerden 

elde edilen bilgiler çalışmadaki birincil veri kaynağı olarak değerlendirilirken diğer 

kaynaklardan derlenen bilgiler ise ikincil kaynak olarak değerlendirilmiştir. Arıcılık 

faaliyeti yapan bu üreticilere anket yoluyla bir takım sorular sorularak Sinop ili ve 

ilçelerinde yapılan arıcılık faaliyetlerindeki mevcut durum ile üretici sorunlarının neler 

olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Yanıtların doğru ve anket sonucunda ortaya çıkacak verilerin güvenilir 

olabilmesi amacıyla, formlar doldurulmaya başlanmadan önce anketin arıcıya herhangi 

bir sorumluluk yüklemeyeceği ve araştırma amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Anketteki 

sorulara verecekleri doğru ve tutarlı cevapların araştırmanın amacına ulaşması için son 

derece önemli olduğu ve araştırmanın sonucunu etkileyebileceği arıcılara anlatılmıştır. 

Sinop ili ve ilçelerinde arıcılık yapan üreticilerin durumunu ve sorunlarını tespit etmek 

amacıyla 46 sorudan oluşan anket formları hazırlanmış ve üreticilerle anket yapılmıştır. 

Anket formu Ek-1’de yer almaktadır. 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticiler tarafından doldurulan ankete verilen 

cevaplar incelenmiş, kontrolleri ve düzenlemeleri yapılmış ve elde edilen veriler 

özetlenerek analize hazırlanmıştır. Anket sonucunda ortaya çıkan veriler analiz edilirken 

tanımlayıcı istatistiklerden (aritmetik ortalama, yüzde hesaplamaları) faydalanılmıştır. 

Toplanan veriler Microsoft Excel programı kullanılarak değerlendirilmiş, grafiklerden 

faydalanılarak yorumlanmıştır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmada, Sinop ili ve ilçelerinde arıcılık faaliyetleri incelenmiştir. Araştırma 

bulguları demografiközellikler, arıcılık faaliyetleri, arıcılıkta karşılaşılan hastalıklar ve 

zararlılarilearıcılığın ekonomik yapısı ana başlıkları altında ele alınmış ve bu başlıklar 

anlamlandırılarak yorumlara yer verilmiştir. 

4.1. Bulgular 

4.1.1. DemografikÖzellikler 

Bu bölümde yaş durumu, eğitim durumu, aile birey sayısı, arıcıların asıl 

meslekleri ve arıcılık deneyimleri gibi özellikler ele alınmıştır. Bu özellikler 

incelenirken bazı özellikler bakımından arıcılar karşılaştırılarak ortak faaliyetler ve 

farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  

4.1.1.1. Yaş Durumu 

Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı Şekil4.1’de gösterilmiştir. Anketi 

yanıtlıyanların çoğunlukla yaşlı oldukları görülmüştür. Katılımcıların %7’si 41-45 yaş 

arasında, %27’si 51-55 yaş arasında ve %66’sı ise56 yaş ve üzerindedir. 

 

Şekil 4.15.Arıcıların Yaş Durumları 
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Tablo 4.12. Yaş Durumuna Göre Yıllık Bal Üretim Miktarları 

 

Yaş durumuna göre yıllık bal üretim miktarları Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

Tablodaki “GENEL” ifadesi ankete katılanların hepsine göre yüzde oranını verirken 

“ÖZEL” ifadesi sadece o yaş aralığındaki yüzde oranını vermektedir. Tablo 

incelendiğinde genel olarak katılımcıların %46’sının yıllık bal üretim miktarları 150 

kg’ın altında olmasının yanı sıra 50 yaş ve üzerindeki arıcıların yarısının da yıllık bal 

üretim miktarları 150 kg’ın altındadır. Ayrıca 51-55 yaş aralığı ile 56 yaş ve üzerinin 

yıllık bal üretim miktarlarının birbirine benzeştiği görülmektedir.  

Tablo 4.13. Yaş Durumuna Göre Kovan Başına Bal Üretim Miktarları 

 

Tablo 4.2’de ise kovan başına üretim miktarları yaş aralıklarına göre 

gösterilmiştir. 51-55 yaş arasındaki arıcılar ile 56 yaş ve üzeri arıcıların yarısı kovan 

başına 5 kg ve altında üretim yapmaktadır. Kovan başına verimin genel olarak oldukça 

düşük olduğu görülmüştür. 

Tablo 4.14. Yaş Durumuna Göre Paket Arı Hakkında Bilgi 

 

YAŞ

GENEL ÖZEL GENEL ÖZEL GENEL ÖZEL

41-45 arası 0% 0% 7% 100% 0% 0%

51-55 arası 13% 50% 7% 25% 7% 25%

56  ve üzeri 33% 50% 26% 40% 7% 10%

           Üretim Miktarı (kg)

             <150             150-500            >500

YAŞ

GENEL ÖZEL GENEL ÖZEL GENEL ÖZEL

41-45 arası 0% 0% 0% 0% 7% 100%

51-55 arası 15% 50% 7% 25% 7% 25%

56  ve üzeri 35% 55% 7% 12% 22% 33%

           Kovan Başına Üretim Miktarı (kg)

             <5            5-10            >10

YAŞ

GENEL ÖZEL GENEL ÖZEL

41-45 arası 0% 0% 7% 100%

51-55 arası 15% 50% 15% 50%

56  ve üzeri 42% 67% 21% 33%

            Var           Yok

            Paket Arı Hakkında Bilgi
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Katılımcıların yaş durumlarına göre paket arı hakkındaki bilgi durumları Tablo 

4.3’de yer almaktadır. Genel olarak katılımcıların yarısından fazlasının paket arı 

hakkında bilgisi olduğu, özellikle 56 yaş ve üzerinin bilgi durumlarının diğer yaşlara 

göre daha fazla olduğu görülmüştür. 51-55 yaş arası katılımcıların yarısının paket arı 

hakkında bilgisi vardır. Ayrıca katılımcıların %7’si bugüne kadar paket arı satın 

almışlardır. Paket arı hakkında bilgisi olanlar içerisinde ise paket arı satın alanların 

oranı sadece %12’dir. Paket arı hakkında bilgisi olanlar dahi paket arı kullanmayı pek 

tercih etmedikleri görülmüştür. 

4.1.1.2 Eğitim Durumu 

Sinop ilinde ankete katılan arıcıların eğitim durumları Şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

Buna göre arıcıların %13’ünün okuryazar, %27’sinin ilkokul, %7’sinin ortaokul, 

%13’ünün lise, %33’ü yüksekokul ve %7’sinin fakülte mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

İlkokul ve ortaokul mezunlarını ilköğretim mezunu olarak kabul ettiğimizde, ilköğretim 

mezunu olanların oranı yüksekokul mezunu olanlarla eşittir. Her ne kadar yüksekokul 

mezunu olanların sayısı en yüksek olsa da, genel itibariyle eğitim durumları homojen 

olarak dağılmaktadır. Sadece fakülte mezunu olanların sayısı %7 ile en düşüktür.  

 

Şekil 4.16.Arıcıların Eğitim Durumları 
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Tablo 4.15. Eğitim Durumuna Göre Yıllık Bal Üretim Miktarları 

 

 

Bal üretim miktarları eğitim durumlarına göre Tablo 4.4 ve Tablo 4.5’te 

verilmiştir. Eğitim düzeyi ilköğretim seviyesinde olanların yıllık bal üretim 

miktarlarının çoğunlukla 150 kg’ın altında kaldığı, ortaöğretim ve üzerinde olanlar da 

ise 150-500 kg arasında olduğu ve 500 kg’ın üzerine ise çok az çıkılabildiği tespit 

edilmiştir. Kovan başına verim açısından bakıldığında da eğitim düzeyi ilköğretim 

olanların verimlerinin düşük olduğu, ortaöğretim ve üzerinde ise yüksek olduğu 

görülmektedir. Ancak ortaöğretim ve üzeri mezunlarının yarısının kovan başına 

aldıkları verim yüksekken diğer yarısının kovan başına aldıkları verimin eğitim düzeyi 

ilköğretim olanlarla aynı seviyede kaldığı da tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.16. Eğitim Durumuna Göre Kovan Başına Bal Üretim Miktarları 

 

 

okuryazar 7% 7%

ilkokul 20% 7%

ortaokul 7%

lise 7% 7%

yüksekokul 7% 20% 7%

fakülte 7%

EĞİTİM 

DURUMU
<150 150-500            >500

         Üretim Miktarları (kg)

okuryazar 14%

ilkokul 14% 7%

ortaokul 7%

lise 7% 7%

yüksekokul 14% 7% 14%

fakülte 7%

<5 5-10            >10
EĞİTİM 

DURUMU

    Kovan Başına Üretim Miktarları (kg)



 

48 

 

4.1.1.3. Aile Birey Sayısı 

Arıcıların hanelerinde oturan kişi sayıları Şekil 4.3’tedir. Ankete katılan 

arıcıların %54’ünün hanede oturan kişi sayısının 2 olduğu, %7’sinin 1 olduğu, 

%39’unun ise 3’den fazla olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak arıcılık faaliyeti 

yapanların hanelerinde oturan kişi sayısının 2 olduğu görülmektedir. Ankete katılanların 

hanede oturan kişi sayısının ortalaması 2,73 çıkmıştır. 

 

Şekil 4.17.Arıcıların Hanelerinde Oturan Kişi Sayıları 

4.1.1.4. Arıcıların Meslekleri ve Deneyimleri 

Arıcıların %80’i sadece arıcılık yaparken, arıcılık dışında iş yapanların oranı 

%20’dir. Arıcıların %60’ının 26 yıl ve üzerinde deneyimi olduğu, %20’sinin 21-25 yıl 

arası deneyiminin olduğu, 16-20 yıl arası ile 6-10 yıl arası deneyimi olanların %7 

olduğu, 1-5 yıl arası deneyimi olanların %6 olduğu belirlenmiş ve Şekil 4.4’teki grafikte 

gösterilmiştir. Anket uygulanan arıcıların deneyimleri ortalama 23 yıl civarındadır. 
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Şekil 4.18.Arıcıların Deneyimleri 

Arıcıların arıcılık yaptıkları süreye göre yıllık bal üretim miktarları Tablo 4.6’da 

yer almaktadır. Arıcılık yapanların %14’ü yıllık 150 kg’ın altında bal üretmekte ve 21-

25 yıldır arıcılık yapmakta, %35’i yıllık 150 kg’ın altında bal üretmekte ve 26 yıl ve 

üzerinde arıcılık yapmakta, %21’i yıllık 150-500 kg arası bal üretmekte ve26 yıl ve 

üzerinde arıcılık yapmaktadır. Yıllık 500 kg’ın üzerinde bal üretimi sadece 20 yıl 

üzerinde deneyimi olanlar tarafından yapılmaktadır. 20 yıl ve altında deneyimi olanlar 

yıllık 150-500 kg arasında bal ürettikleri görülmektedir. 

Tablo 4.17. Arıcıların Deneyimlerine Göre Yıllık Bal Üretim Miktarları 

 

 

1-5 6%

6-10 6%

11-15

16-20 6%

21-25 14% 6%

26 ve üzeri 35% 21% 6%

DENEYİM
<150 150-500            >500

         Üretim Miktarları (kg)
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4.1.2. Arıcılık Faaliyetleri 

Bu bölümde koloni çoğaltma, bilgi ihtiyacını karşılama yöntemleri, ana arı 

üretimi ve değişimi, arı ırkları, üretilen bal tipleri, kolonileri besleme şekli, gezginci 

arıcılık durumu gibi özellikler ele alınmıştır. Bu özellikler incelenirken bazı özellikler 

bakımından arıcılar karşılaştırılarak ortak faaliyetler ve farklılıkların ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

4.1.2.1 Koloni Çoğaltma 

Arıcılık faaliyetlerinde güçlü kolonilerin olması kolonilerin gelişimi ve bal 

üretim miktarları açısından kritik önemdedir. Kolonileri çoğaltmak ise bilgi birikimi ve 

deneyim gerektiren bir faaliyettir. Şekil 4.5’de Sinop ilindeki arıcıların koloni çoğaltma 

yöntemleri gösterilmiştir. Arıcıların%78’inin bölme yaparak koloni çoğalttığı, 

%22’sinin ise doğal oğul çıkışını bekleyerek koloni çoğalttığı belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.19.Koloni Çoğaltma Yöntemi 

4.1.2.2. Bilgi İhtiyacını Karşılama 

Arıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılarken hangi kaynakları kullandıkları 

öğrenilerek teknolojik gelişmeler ile arıcılık konusundaki yeniliklerden nasıl haberdar 
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oldukları öğrenilmeye çalışılmıştır. Arıcıların %72’si arıcılıkla ilgili bilgi ihtiyacını 

deneyimli arıcılardan sağlamakla birlikte, %14’ü üniversitelere ve kalan %14’ü de tarım 

müdürlüklerine danışmaktadır. (Şekil 4.6) Bilgi ihtiyacı pek duymayan arıcıların oranı 

%21 iken çoğunlukla ihtiyaç duyanların oranı %29 olmuştur, geri kalan %50 ise her 

zaman bilgi ihtiyacı duyduklarını belirtmişlerdir. (Şekil 4.7) 

 

Şekil 4.20.Arıcıların Danıştıkları Yerler 

 

Şekil 4.21. Arıcıların Danışma Sıklıkları 
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4.1.2.3. Ana Arı Üretimi ve Değişimi 

Çalışmaya katılan arıcıların %86’sı ana arıyı kendilerinin ürettiğini 

belirtmişlerdir. Geri kalan %14’ün yarısı ana arıyı arıcı arkadaşlarından temin ederken 

diğer yarısı ise oğul arı yöntemiyle temin etmektedir. (Şekil 4.8) Kolonilerin genç 

olması kolonileri güçlü yaptığı ve bal üretimini artırdığı gibi ana arının da genç olması 

aynı etkiyi yapmaktadır. Bu nedenle arıcılar bal üretimini artırmak için sıklıkla ana arı 

değişimi yaparak ana arıyı gençleştirmektedirler. Çalışmada arıcıların %93’ünün ana arı 

değişimi yapmakta olduğu tespit edilmiştir. (Tablo 4.7) Ana arı değişimi yapan 

arıcıların %77’si 2 yılda 1, %23’ü ise 3 yılda 1 ana arı değişimi yapmaktadırlar. (Şekil 

4.8) 

 

Şekil 4.22. Ana Arı Üretim Şekli 

Tablo 4.18. Arıcıların Ana Arı Değiştirme Süreleri 

 

Ana Arı Değiştirme Süresi

Hiç 7%

2 yılda 1 72%

3 yılda 1 21%
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Şekil 4.23. Ana Arı Değişimi Yapan Arıcıların Ana Arı Değişim Sıklığı 

4.1.2.4. Arı Irkları 

Arıcılık faaliyetlerinde arı ırkı üretimi etkileyen faktörlerden birisidir. Sinop 

ilindeki arıcıların kullandıkları arı ırkları Şekil 4.10’da gösterilmiştir. Kafkas ırkı %34 

oranında tercih edilirken yerli ırklar %66 oranında tercih edilmiştir. 

 

Şekil 4.24. Arıcıların Kullandıkları Arı Irkları 
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4.1.2.5. Üretilen Bal Tipleri 

Şekil 4.11’de de gösterildiği üzere arıcıların ürettikleri balların %69’u süzme bal 

olurken %31’i petek bal olmuştur. Ayrıca ankete katılan arıcıların %67’si sadece süzme 

bal üretirken, %33’ü hem süzme hem petek bal üretmektedir. Sadece petek bal üretimi 

yoktur. Yıllık süzme bal üretimi ortalama 352 kg çıkarken yıllık petek bal üretimi 

ortalama 157 kg çıkmıştır. Anket incelendiğinde bir üreticinin üretim miktarının diğer 

üreticilerden oldukça fazla olduğu göze çarpmaktadır. Diğer üreticiler 100 kg civarında 

üretim yaparlarken sadece bir üretici 1000 kg’ın üzerinde üretim yapmıştır. Bu üretici 

ortalamayı oldukça yukarı çektiğinden dolayı, bu üreticinin değerleri hesaplamaya 

katılmadan da sonuçlar gözden geçirilmiştir. Bu durumda üretilen süzme balın oranı 

%86’ya çıkarken üretilen petek balın oranı %14’e düşmüştür. Yıllık süzme bal üretim 

ortalaması da 163 kg olurken yıllık petek bal üretim ortalaması da 25 kg olmuştur.  

Kovan başına üretim miktarı ortalama 7,8 kg olarak bulunmuş, kovan başına 1-5 

kg arası üretim yapanların oranı %42, 6-10 kg arası üretim yapanların oranı %16, 11-15 

kg arası üretim yapanların oranı ise %42 olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.12). Kovan 

başına üretim miktarı 15 kg’ı geçen arıcı yoktur. 

Üretilen balın elde edildiği nektar kaynağı da arıcılık faaliyetleri açısından 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda arıcılara bal üretimi için kullandıkları ana 

nektar kaynakları da sorulmuş ve arıcıların %36’sı ana nektar kaynağı olarak kestane 

kullanırken %57’si çiçek kullandıklarını belirtmişlerdir. Geriye kalan %7’lik kısım ise 

ana nektar kaynağı olarak hem çiçek hem de kestane kullanmaktadırlar. (Şekil 4.13) 

Arıcılar bunların dışındaki diğer ana nektar kaynaklarını tercih etmemektedirler. Ana 

nektar kaynağının bal üretimi ile ilişkisi olup olmadığı incelenmiş, ana nektar kaynağı 

olarak kestaneyi tercih edenlerin yıllık bal üretimleri ortalama 263 kg olurken çiçeği 

tercih edenlerin yıllık bal üretimleri ortalama 155 kg, her ikisini de tercih edenlerin 

yıllık bal üretim miktarları ortalama 150 kg olarak tespit edilmiştir. (Şekil 4.14) Yine 

üretim miktarı çok olan üretici ortalamayı etkilememesi için hesaplamada göz ardı 

edilmiştir. 
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Şekil 4.25. Üretilen Bal Tipleri 

 

Şekil 4.26. Kovan Başına Üretim Miktarları 
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Şekil 4.27.Balın Ana Nektar Kaynağı 

 

Şekil 4.28. Ana Nektar Kaynağına Göre Yıllık Ortalama Bal Üretim Miktarı 

4.1.2.6. Besleme 

Ankete katılan arıcıların hepsi kolonilerine ilkbahar ve sonbahar beslemesi 

yapmaktadır. Beslemeyi şerbet ya da şerbet ve kek ile yapmaktadırlar. Arıcılardan 
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beslemede sadece şerbet kullananların oranı %21, hem şerbet hem de kek kullananların 

oranı ise %79’dur. (Şekil 4.15) 

 

Şekil 4.29. Beslemede Kullanılan Ürünler 

4.1.2.7. Gezginci Arıcılık 

Arıcılar daha kaliteli ve daha çok bal üretebilmek maksadıyla kolonilerini nektar 

ve polenlerin bulunduğu yerlere göre belirli periyotlarla farklı yerlere götürmektedir. 

Böylece arıcılar daha fazla kazanç sağlama imkanı bulmaktadır. Ülkemizin coğrafi 

yapısı ve mevsim koşulları gezginci arıcılık yapmaya ortam sağlamaktadır. Bu 

bağlamda ankete katılan arıcılara gezginci arıcılık yapıp yapmadıkları sorulmuş ve 

alınan yanıtlar Şekil 4.16’da gösterilmiştir. Arıcıların %67’si gezginci arıcılık 

yapmazken %33’ü gezginci arıcılık yapmaktadır. Gezginci arıcılık yapan arıcıların 

%60’ı kolonilerini yaylaya götürürken geri kalan %40’ı ise ilçeden köye götürmektedir.  



 

58 

 

 

Şekil 4.30. Gezginci Arıcılık Durumu 

 

Şekil 4.31. Arıcılıkta Rastlanılan Hastalıklar ve Zararlılar 
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Şekil 4.32.Varroa Zararlısı ile Mücadele Yöntemi 

4.1.3. Arıcılıkta Hastalıklar ve Zararlılar 

Ankete katılan arıcıların yarısı yıllık arı kaybının %10 olduğunu belirtirken diğer 

yarısı %20 olduğunu belirtmiştir. Arıcıların yıllık arı kaybı ortalaması %15 olmuştur. 

Sinop ilinde en çok rastlanılan hastalık ve zararlılar varroa zararlısı ve yavru çürüklüğü 

hastalığı olmuştur. Arıcıların %71’i sadece varroa zararlısı ile karşılaşırken, %21’i 

varroa zararlısı ve yavru çürüklüğü hastalığı ile karşılaşmış, sadece yavru çürüklüğü 

hastalığı ile karşılaşanların oranı ise %8 olmuştur. (Şekil 4.17)  

Temizlik ve hijyene gereken önem verilerek arı hastalıkları ve zararlılarına karşı 

önleyeci koruma yapılabilir ve böylece gereksiz ilaç, asit ya da farklı kimyasalların 

kullanımı önlenerek elde edilen balda ortaya çıkabilecek kalıntıların önüne geçilmiş 

olur. Şekil 4.18’de varroa zararlısı ile mücadele yöntemi verilmiştir. Ankete katılan 

arıcıların %43’ü varroa zararlısı ile mücadele ederken ilaç kullanmakta, %36’sı ise 

organik asit ile mücadele etmektedir. Geri kalan %21 ise diğer (karışık) yöntemleri 

kullanmaktadır. 

Yavru çürüklüğü ile mücadelede de arıcıların çoğu kimyasal ilaç 

kullanmamaktadır. Arıcıların sadece %20’si yavru çürüklüğüne karşı kimyasal ilaç 
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kullanmaktadır. Arıcılardan yavru çürüklüğüne rastlayanların sadece %7’si mücadele 

yöntemlerinin imha etmek olduğunu ankette belirtmişlerdir. Bu nedenle kimyasal ilaç 

kullanmayan diğer arıcıların da yavru çürüklüğüyle karşılaştıklarında imha yöntemini 

kullandıkları değerlendirilmiştir. 

4.1.4. Arıcılığın Ekonomik Yapısı 

Ankete katılan arıcıların hepsi bal üretmektedir ve Şekil 4.19’da da gösterildiği 

üzere arıcıların %36’sı ürettikleri balı ihracatçıya satmakta, arıcıların %64’ü ise 

doğrudan tüketiciye satmaktadır. Arıcılar bal satışlarında peşin satışı tercih 

etmektedirler. Arıcıların büyük bir kısmı bal satışında önemli olanın güven olduğunu 

belirtmişlerdir. Ankete katılanların %57’si bal satışında önemli olan güven derken, 

%21’i peşin satış ve kalan %21 de uygun fiyat demişlerdir. Arıcıların hepsinin bal 

üretiminde kaliteyi son derece önemli buldukları görülmüştür. 

 

Şekil 4.33. Bal Satış Kanalı 

Üreticinin bal satış fiyatlarına bakıldığında 75 TL ile 150 TL arasında bir 

dağılım görülmektedir. Süzme bal satış fiyatı ortalaması 2018 yılında 117 TL, 2019 

yılında 133 TL olmuştur. Petek bal satış fiyatı ortalaması ise 2018 yılında 113 TL, 2019 
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yılında 130 TL olmuştur. Yine aşırı derecede yüksek üretim yapan bir üreticinin bal 

satış fiyatını 20 TL olarak belirttiğinden dolayı daha güvenilir sonuçları elde etmek 

adına bu üreticinin fiyatları göz ardı edilerek bal satış fiyatları ortalaması tekrar 

incelenmiştir. Bu durumda süzme bal satış fiyatı ortalaması 2018 yılında 125 TL, 2019 

yılında 144 TL olmuş, petek bal satış fiyatı ortalaması ise 2018 yılında 122 TL, 2019 

yılında 140 TL olmuştur. (Şekil 4.20) 

 

Şekil 4.34. Balın Ortalama Satış Fiyatları 

Ana nektar kaynağı ile bal satış fiyatları arasındaki ilişki incelenmiş, 2018 yılı 

süzme bal satış fiyatları baz alındığında ana nektar kaynağı kestane olan balın ortalama 

satış fiyatı 140 TL, ana nektar kaynağı çiçek olan balın ortalama satış fiyatı 115 TL 

olduğu,2019 yılı süzme bal satış fiyatları baz alındığında ise ana nektar kaynağı kestane 

olan balın ortalama satış fiyatı 154 TL, ana nektar kaynağı çiçek olan balın ortalama 

satış fiyatı 132 TL olduğu tespit edilmiştir. (Şekil 4.21) 

Arıcıların yıllık elde ettikleri toplam gelirin ortalaması 27.000 TL’dir. En az 

kazanan arıcı yıllık 10.000 TL kazanırken en fazla kazanan arıcı yıllık 90.000 TL 

kazanmaktadır. Arıcıların %52’si yıllık 10.000 TL-15.000 TL arasında, %27’si yıllık 

20.000 TL-25.000 TL arasında, %21’i yıllık 40.000 TL’nin üzerinde gelir elde ettiği 

tespit edilmiştir. (Şekil 4.22) Elde ettikleri bu gelirler toplam gelirlerinin %10-20’si 

olanların oranı %47, toplam gelirlerinin %21-30’u olanların oranı %13, toplam 
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gelirlerinin %31-40’ı olanların oranı %33 ve toplam gelirlerinin %80’inin üzerinde 

olanların oranı %7 olduğu görülmüştür. (Şekil 4.23) 

 

Şekil 4.35. Ana Nektar Kaynağına Göre Balın Ortalama Satış Fiyatları 

 

 

Şekil 4.36. Arıcıların Arıcılık Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Yıllık Gelir 
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Şekil 4.37. Arıcıların Elde Ettikleri Gelirlerin Toplam Gelirlerine Oranı 

Ankete katılan arıcıların %7’si herhangi bir birliğe ya da kooperatife üye 

değilken %93’ü üyedir. Arıcıların %79’u hiç kredi almamış, kredi alan %21’lik kısım 

ise Ziraat Bankasından kredi kullanmışlardır. Arıcıların %86’sı arılarını sigorta 

ettirmemiş, sadece %14’lük az bir kısmı arılarını sigorta ettirmeyi tercih etmiştir. 

Paket arı hakkında bilgisi olan arıcıların sayısının az olduğu görülmüştür. Paket 

arı hakkında bilgisi olan arıcılar %57, bilgisi olmayanlar ise %43’dür. Paket arı 

hakkında bilgisi olanlar da paket arı almayı pek tercih etmemektedirler. Bugüne kadar 

paket arı hakkında bilgisi olan arıcıların sadece %13’ü paket arı satın almıştır. Arıcıların 

sadece %31’i yıllık olarak koloni satın almaktadır 

4.2. Yorumlar 

4.2.1. Demografik Özellikler 

4.2.1.1. Yaş Durumu 

Ankete katılan arıcıların yaşlarına bakıldığında ilk sırada %66’lık bir oran ile 56 

yaş ve üzerinin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca 40 yaşın altında ankete katılan arıcı 

yoktur. Bu durum daha önce yapılan benzer çalışma sonuçları ile aynı doğrultuda 
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olmakla birlikte bugüne kadar yapılan çalışmalardaki arıcıların yaş ortalaması ile 

uyuşmaktadır. Türkiye’nin farklı illerindeki çalışmalarda arıcıların yaş ortalaması 41’in 

altına hiç düşmemiş,son yıldaki çalışmalarda ise ortalama yaş 50 olmuştur. Karadeniz 

Bölgesi’nin yedi ilinde yapılan bir çalışmada arıcıların yaş ortalaması 48(Yaşar vd., 

2002),Parlakay’ın (2004) Tokat ilindeki çalışmasında arıcıların yaş ortalaması 

49olmuştur. Kaftanoğlu (2002) Türkiye’de arıcı yaşlarını gruplara ayırdığı çalışmasında 

41-60 yaş arasındaki arıcıların oranının %52 ile en yüksek olduğunu tespit etmiştir. 

Bingöl’de yapılan araştırmada ise arıcıların %56’sı 51 yaş ve üzerindedir (Uzundumlu 

vd., 2011).  

Ankete katılanların yaş durumlarından Sinop ilinde daha çok orta yaş ve üstü 

nüfusun arıcılık faaliyetleri yaptığı ve bu durumun da Türkiye geneliyle benzeştiği, 

bunun nedeninin ise arıcılığın emeklilik sonrası hobi ve ek gelir amaçlı olarak 

yapılmasının tercih edilmesi ile arıcılık yapan ailelerin genç bireylerinin sadece arıcılık 

yaparak geçinilemeyeceğini düşünerek farklı işlerde çalışmasından kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. 

4.2.1.2. Eğitim Durumu 

Karadeniz Bölgesi’nin yedi ilinde yapılan çalışmada arıcıların ortalama eğitim 

süresini 8 yıl ve arıcılık deneyimini ise 15 yıl olarak hesaplanmışlardır. (Yaşar vd., 

2002).Parlakay’ın (2004) Tokat ilindeki çalışmasında arıcılar ortalama 9 yıl eğitim 

görmüştür. Bingöl’de yapılan araştırmada arıcıların %64’ünün ilkokul ve ortaokul 

mezunu olduğu (Uzundumlu vd., 2011),Tekirdağ’da yapılan bir başka araştırmada ise 

arıcıların %65’i ilkokul ve ortaokul mezunuyken lise mezunlarının oranının %20 olduğu 

tespit edilmiştir.(Soysal ve Gürcan, 2005).Kekeçoğluvd.’nin (2007) aynı yıl 27 ilde 

yaptığı çalışmada arıcıların %43’ü ilkokul ve ortaokul mezunuyken önemli 

sayılabilecek ölçüde lisans mezunu %33olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada çıkan %47 okuryazar, ilkokul ve ortaokul mezunu ile %33 ön lisan 

mezunu oranları özellikle Kekeçoğluvd.’nin (2007) aynı yıl 27 ilde yaptığı çalışmaya 

çok yakın değerlerdir.Türkiye’de arıcılığın genellikle ilkokul ve ortaokul mezunları 

tarafından yapıldığı, bu çalışmada eğitim düzeyi ile ilgili elde edilen bulguların daha 

önceki çalışmalarla kısmen benzerlik gösterdiği değerlendirilmektedir. 
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4.2.1.3. Aile Birey Sayısı 

Sinop ilindeki arıcıların aile birey sayıları ortalama 2,73’tür. Arıcıların 

%67’sinin aile büyüklüğü 2-3kişidir. Bu durum daha önce yapılan çalışmalarla 

kısmenuyuşmaktadır.İzmir ve Muğla illerinde Saner vd.’nin (2005) yaptığı çalışmada 

arıcıların 3-5 kişilik ailelerden oluştuğu, Elazığ’da yapılan çalışmada arıcılıkla 

uğraşanların %79’unun hanede oturan kişi sayılarının 3-5 arasında olduğu (Karaca, 

2017), Bingöl ilindeki çalışmada arıcıların ailelerinin %66’sının 6 ve üzeri kişiden 

oluştuğu (Uzundumlu vd., 2011), Adana’da ise arıcıların aile birey ortalaması 4 kişiden 

oluştuğu tespit edilmiştir. (Ören vd., 2010). Bingöl ilindeki arıcıların aile büyüklüğü 

çalışmamız ile benzerlik göstermemektedir, bu durumun bu bölgedeki ailelerin geniş 

ailelerden oluşması nedeniyle olduğu değerlendirilmektedir.  

4.2.1.4. Arıcıların Meslekleri ve Deneyimleri 

Ankete katılan arıcıların %80’i sadece arıcılık yapmakta ve literatürde yapılan 

diğer çalışmalar da elde edilen bulguyu desteklemektedir. Şeviş (2018) Bingöl ilinde 

sadece arıcılık yapanların oranını %62, Günbey (2007) Van ilinde sadece arıcılık 

yapanların oranını %60, Karahan ve Karaca (2016) Adana ilinde sadece arıcılık 

yapanların oranını %59 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmalarda sadece arıcılık yapanların 

oranı ortalama %60 civarındadır, bu çalışmada ise bu değerin biraz üzerinde bir değer 

ortaya çıkmıştır. Anketler incelendiğinde sadece arıcılık yapanlar içerisinde arıcılık 

dışında geliri olanların da bulunduğu görülmüştür, bu aradaki %20’lik farkın da buradan 

kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

Ankete katılan arıcıların %80’inin arıcılıktaki deneyimleri 20 yılın üzerindedir. 

Bu durum diğer çalışmalarla farklılık göstermektedir. Kekeçoğluvd.’nin (2007) aynı yıl 

27 ilde yaptığı çalışmada üreticilerin %75’inin 10 yıl ve daha fazla süre arıcılık yaptığı, 

Elazığ’da yapılan çalışmada arıcıların %49’unun 10 yıldan daha az süre arıcılık yaptığı 

(Karaca, 2017), Yaşar vd. (2002) Karadeniz Bölgesindeki 7 ilde yaptığı çalışmada 

arıcılık yapılan süreyi ortalama 15 yıl, Ören vd. (2010) ise Adana’da yaptığı çalışmada 

bu süreyi ortalama 16 yıl, Bursa’da yapılan çalışmada ise arıcıların ortalama 14 yıllık 

deneyime sahip oldukları bulunmuştur (Vural ve Karaman, 2009). Bu sonuçlara göre 
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Sinop ilinde arıcılık yapma süresinin diğer illere göre daha uzun olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Karaca (2017) yaptığı çalışmada arıcıların deneyiminin artmasıyla bal üretim 

miktarının da arttığı sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada böyle bir sonuca ulaşılamamış, 

deneyimin bal üretim miktarına etkisinin olmadığı değerlendirilmiştir. Nitekim 20 yıl ve 

üzerinde deneyimi olan arıcıların yarısı yıllık 150 kg’ın altında bal üretirken diğer yarısı 

yıllık 150 kg’ın üzerinde bal ürettiği tespit edilmiştir. 

4.2.2. Arıcılık Faaliyetleri 

4.2.2.1. Koloni Çoğaltma 

Demen (2015) tarafından Diyarbakır ilinde yapılan çalışmada arıcıların 

%61’inin , Öztürk (2013) tarafından Ordu ilinde yapılan çalışmada arıcıların %70’inin, 

Şeviş (2018) Bingöl ilinde yaptığı çalışmada arıcıların %91’inin, Saner vd.’nin (2005) 

İzmir ve Muğla illerinde yaptıkları çalışmada İzmir’deki arıcıların %75’inin 

veMuğla’daki arıcıların %95’inin bölme ile koloni çoğalttıklarını tespit etmişlerdir. 

Çalışmada bulunan değer Saner vd.’nin (2005) İzmir ilinde bulduğu değere çok yakın 

olmakla birlikte, incelenen literatürdeki 5 ilin ortalaması da %78 çıkmaktadır. O 

nedenle çalışmada bulunan %78’lik oran diğer çalışmalarla tamamen örtüştüğü 

vearıcıların koloni çoğaltma yöntemi olarak en fazla tercih ettikleri yöntemin bölme 

olduğu değerelendirilmişitir. 

Erkan ve Aşkın (2001)’ınVan ilinde yürüttüğü çalışmada arıcıların %52’sinin, 

Demir (2007)’in Mardin’de yürüttüğü çalışmada arıcıların yaklaşık olarak %67’si, 

Aydın (2014)’ın yürüttüğü çalışmada arıcıların %48’inin, Şeviş (2018) Bingöl ilinde 

yaptığı çalışmada arıcıların %7’sinin oğul yoluyla koloni çoğalttıkları belirlenmiştir. 

Çalışmada bulunan değer Bingöl ilindeki çalışma hariç diğer çalışmalardan oldukça 

düşüktür. Bingöl ilindeki çalışmadan ise biraz yüksek olan %22’lik oran literatürden 

farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Oğul yoluyla koloni çoğaltmada literatürdeki 

değerlerin %7’den %67’ye kadar geniş bir aralıkta olması, bulunan değerin literatürdeki 

değerlerden farklı olmasının nedeni olarak değerlendirilmiştir. 
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4.2.2.2. Bilgi İhtiyacını Karşılama 

Arıcıların bilgi ihtiyacını deneyimli ya da diğer arıcılardan karşılama oranı 

Demen (2015) tarafından Diyarbakır ilinde yapılan çalışmada %48, Kutlu (2014) 

tarafından Gaziantep ilinde yürütülen çalışmada %34, Kutlu vd. (2016) tarafından Bitlis 

ilinde yürütülençalışmada %52, Şeviş (2018) Bingöl ilinde yaptığı çalışmada%60olarak 

bulunmuştur. Çalışmada bulunan %72’lik oran literatürde yer alan çalışmalardan 

oldukça yüksek olduğu, bunun nedeninin ise ankete katılan arıcıların çoğunun çok uzun 

zamandır arıcılık faaliyetleri yürüttüğü ve %80’inin 20 yıl üzerinde deneyimi 

olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Çok uzun yıllardır arıcılık faaliyetinde 

bulunan bu arıcıların çevresindeki arıcılar ile iletişim halinde bulundukları ve deneyimi 

az olan arıcıların da daha deneyimli arıcılara danışmayı tercih etmelerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Arıcılar bilgi ihtiyacını karşılarken tarım müdürlüklerini tercih etme oranı Aydın 

(2014) tarafından Ardahan ilinde yapılan çalışmada %72, Şahinler ve Gül (2003) 

tarafından Hatay ilinde yapılan çalışmada %43,Şeviş (2018) Bingöl ilinde yaptığı 

çalışmada %14 olarak tespit edilmiştir.Bu çalışmada sadece Bingöl ilinde yapılan 

çalışma ile aynı bulguya ulaşılmıştır. Literatürdeki oranların dağılımı oldukça geniş 

olması nedeniyle çalışma bulgusuyla uyuşmadığı değerlendirilmektedir.  

Arıcıların bilgi ihtiyacını üniversitelerden karşılama oranı ise Kutlu vd. (2016) 

tarafından Bitlis ilinde yürütülen çalışmada %0, Şeviş (2018) Bingöl ilinde yaptığı 

çalışmada %6 olarak bildirilmiştir. Literatürde çıkan bilgi ihtiyacını üniversitelerden 

karşılama oranı beklenilen seviyeden oldukça düşük olmakla birlikte çalışma bulguları 

ile örtüşmektedir. Üniversite oranlarının düşük olma nedeninin arıcıların eğitim 

seviyesinin yeterince yüksek olmadığından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

Bunlara ilaveten literatürdeki bazı çalışmalarda arıcılar hiçbir yerden bilgi 

sağlamadıklarını bildirmişlerdir. Şahinler ve Gül (2003) tarafından Hatay ilinde yapılan 

çalışmada arıcıların %43’ü, Çakmak vd. (2003)’nin Güney Marmara Bölgesinde 

yaptıkları çalışmada arıcıların %44’ü bilgi temin etmek için bir yere başvurmadıklarını 

beyan etmişlerdir. Bu durum çalışmada bulunan bilgi ihtiyacı nadir duyan arıcı oranının 

üzerindedir.  
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4.2.2.3. Ana Arı Üretimi ve Değişimi 

Gaziantep ilindeki arıcıların %88’i (Kutlu, 2014), Van ilindeki arıcıların 

yaklaşık %75’i (Erkan ve Aşkın, 2001), Konya ilindekiarıcıların %84’ü (Ceylan, 2004), 

Tunceli ilindeki arıcıların %16’sı (Yerlikaya ve Şahinler, 2007), Bitlis ilindeki arıcıların 

%21’i (Kutlu vd., 2016), Ardahan ilindeki arıcıların %53’ü (Aydın, 2014)ve Kekeçoğlu 

vd. (2007)’nin 27 ilde yaptığı çalışmada arıcıların %53’üana arıyı kendileri 

üretmişlerdir. Çalışma sonuçları Gaziantep, Van ve Konya’da yapılan çalışmalarla 

örtüşmekte, Tunceli ve Bitlis’de yapılan çalışmalarla tamamen farklılık göstermektedir. 

Aradhan ve 27 ilde yapılan çalışmadan ise kısmen farklıdır. Literatürdeki çalışmalar 

incelendiğinde ana arı üretiminin yöresel olarak farklılıklar gösterdiği 

değerlendirilmektedir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda ana arıların her yıl ya da 2 yılda 1 değiştirilmesi 

önerilmektedir. Şeviş (2018) tarafından Bingöl ilinde yapılan araştırmada arıcıların 

%10’u her yıl, %75’i 2 yılda 1, %15’i 3 yılda 1 ana arılarını değiştirdiği belirlenmiştir. 

Diyarbakır ilindeki arıcıların %69’u 2 yıldan fazla sürede (Demen, 2015),Elazığ ilindeki 

arıcıların %63’ü 2 yılda 1 (Karaca, 2017), Ardahan ilinde arıcıların %75’i 2 yılda 1 ve 

%4’ü 3 yılda 1 (Alıcı, 2015) ana arı değiştirdikleri tespit edilmiştir.Çalışma bulguları 

literatür ile tamamen örtüşmektedir. Arıcıların büyük çoğunluğu 2 yılda 1 ana arılarını 

değiştirerek literatürde yer alan önerileri uyguladıkları ve böylece bal verimlerini 

yüksek tutmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir. 

4.2.2.4. Arı Irkları 

Türkiye’de bir çok ilde yapılan çalışmada arıcıların %21’inin Kafkas ırkını 

kullandıkları belirlenmiştir. (Kekeçoğlu vd., 2007). Diyarbakır’da Demen (2015) 

tarafından yapılan çalışmada Kafkas ırkının bal üretiminde kullanılma oranı %88 olarak 

bulunmuştur. Ardahan ilinde yapılan çalışmada ise Kafkas ırkının diğer ırklara nazaran 

çok daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir (Aydın, 2014). Daha önceki çalışmalarda arı 

ekotiplerinin bölgelerdeki iklim koşullarına göre değiştiği belirtilmiş, Kafkas ırkının 

kullanımında azalış olduğu bildirilmiştir. Çalışma bulgularının literatür ile kısmen 

örtüşmesi bu nedenden dolayı olduğu değerlendirilmektedir. 
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4.2.2.5. Üretilen Bal Tipleri 

Literatürde süzme bal ile petek bal üretimi konusunda ayrııma çok fazla 

rastlanmamıştır. Genellikle ikisi salgı balı ile karşılaştırılmıştır. Ören vd. (2010) Adana 

ilinde arıcıların ballarının tamamını süzme bal olarak ürettiklerini, sadece %7’sinin 

süzme balın yanında petek bal da ürettiklerini belirtmiştir. Alıcı (2015) da Ardahan 

ilinde üretilen balın tamamının süzme bal olduğunu bildirmiştir. Literatürde süzme bal 

ile petek bal üretimiyle ilgili olarak belirgin bir ayrım olmaması nedeniyle bu konudaki 

çalışma bulgularının karşılaştırması yapılamamıştır. 

Kovan başına üretim miktarları ilden ile farklılıklar göstermektedir. Yaşar vd., 

(2002)’nin Karadeniz Bölgesinde yaptıkları çalışmada kovan başına üretimin en fazla 

olduğu il 33,8 kg ile Ordu, en az olduğu il 5,7 kg ile Düzce olmuştur. Çakmak vd. 

(2003) Güney Marmara Bölgesinde kovan başına üretimi 15,6 kg, Saner vd.(2005) 

İzmir’de kovan başına üretimi 16,2 kg ve Muğla’da ise 24,9 kg, Vural ve Karaman 

(2009) Bursa’da kovan başına üretimi 26,3 kg olarak hesaplamışlardır. Karaca (2017) 

Elazığ ilinde yaptığı çalışmada arıcıların % 95’inin kovan başına ürettikleri bal 

miktarının 15 kg’ın altında olduğunu, arıcılarınsadece % 5’inin 15kg’ın üzerine 

çıkabildiğini bildirmiştir. Kovan başına üretim konusundaki çalışma bulguları yapılan 

diğer çalışmaların oldukça altında kalmış, sadece kovan başına üretimin en az olduğu il 

Düzce’nin üzerine çıkabilmiştir. Bu durum da aslında Sinop ilinin toplam bal 

üretiminde 66.sırada olmasını teyit eder niteliktedir. 

Nektar kaynakları ile ilgili literatür taramasındaçok çeşitli bulgulara 

rastlanılmıştır. Bu çeşitliliğin nedeni nektar kaynaklarının bulundukları bölgenin bitki 

örtüsüne göre şekillenmesidir. Örneğin Karadeniz Bölgesinde nektar kaynağı olarak 

kestane daha çok bulunurken, Ege Bölgesindeçam, Trakya’daayçiçeği bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde yer alan Sinop ilini kapsamasından dolayı çiçek 

balı dışında kestane balının arıcılar tarafından üretilmesi olağandır. Bu konu ile ilgili 

dikkat çeken husus ise kestaneyi ana nektar kaynağı olarak tercih eden arıcı sayısı çiçeği 

tercih edenlerden az olmasına rağmen üretim miktarlarında kestane balı çiçek balını 

geçmiştir. 
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4.2.2.6. Besleme 

Elazığ’da arıcıların %92’sinin şerbet, % 8’inin kek ile (Karaca, 2017), 

Tunceli’de arıcıların %77’sinin şerbet,% 5’inin kek ve %18’inin şerbet ve kek ile 

(Yerlikaya ve Şahinler, 2007), Mardin’de arıcıların % 31’inin arılarını kek, % 45’inin 

şerbet, % 21’inin şerbet ve kekve % 3’ünün de pekmez (Demir, 2007) ile besleme 

yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca Demen(2015) Diyarbakır’da yaptığı çalışmada 

arıcıların %80’inin besleme yaptıklarını ve besleme yapanların tamamının da şerbet ve 

kek ile besleme yapmayı tercih ettiklerin belirtmiştir. 

Çalışma sonuçları Demen’in (2007) çalışması ile benzer, diğer çalışmalardan 

farklıdır. Diğer çalışmalarda şerbet ile besleme oldukça yüksekken şerbet ve kek ile 

besleme düşüktür, çalışma bulguları ise tam tersidir, şerbet ve kek ile besleme oldukça 

yüksek, şerbet ile besleme düşüktür. Kolay ulaşılması ve maliyetinin düşük olması 

nedeniyle şerbet ile besleme tercih edilmektedir. Ankete katılan arıcıların çoğunun 

arıcılıktan elde ettikleri gelirin toplam gelirlerine oranı düşük olması nedeniyle maliyet 

konusunu önemsemedikleri ve o nedenle çoğunun hem şerbet hem de kek kullandıkları 

değerlendirilmektedir. 

4.2.2.7. Gezginci Arıcılık 

Günbey (2007) ile Öztürk (2013) Van ve Ordu ilinde yaptıkları araştırmalarda 

arıcıların tamamının gezginci arıcılık yaptığını tespit etmişlerdir. Karahan ve Karaca 

(2016) ise yaptıkları çalışmada gezginci arıcılık yapma oranını Adana ilinde %96 

Konya ilinde %89 olarak bulmuştur. Bazı çalışmalarda ise gezginci arıcılık oranı düşük 

çıkmıştır, Ardahan ilinde %43 (Aydın, 2014) ve Bitlis ilinde %31 (Kutlu vd., 2016) 

Çalışma bulguları gezginci arıcılık oranı düşük olan Ardahan ve Bitlis illeri ile 

benzeşmekte; Van, Ordu ve Adana illeri ile farklılık göstermektedir.Sinop ilinde 

gezginci arıcılığın daha az tercih edilme nedeni bu bölgede kışların sert olmaması ve 

yaz aylarında ise yaylalardan faydalanabilinmesi olarak düşünülmektedir.Ayrıca ankete 

katılan arıcıların çoğunun yaşlarının 50 ve üzerinde olması da gezginci arıcılığa 

olumsuz etki yaptığı değerlendirilmektedir. Ankette gezginci arıcılık yapanlardan il 

dışına çıkanların oranı %7’dir ve bu durumdeğerlendirmemizi desteklemektedir. 
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4.2.3. Arıcılıkta Hastalık ve Zararlılar 

Bingöl’de yapılan çalışmada varroa zararlısı %86, yavru çürüklüğü hastalığı %9, 

Nosema ve kireç hastalığı %2,5 oranında görüldüğü tespit edilmiştir (Şeviş, 2018). 

Kekeçoğluvd.’nin (2007) aynı yıl 27 ilde yaptığı çalışma ile Karahan ve Karaca’nın 

(2016) Adana ve Konya illerinde yaptıkları çalışmada arıcıların en çok varroa zararlısı 

ile karşılaştıklarını belirlemişlerdir.Ardahan’davarroa zararlısı ile mücadele edenlerin 

oranı %77 olmuş, arıcıların karşılaştıkları diğer hastalıklar ise yavru çürüklüğü, nosema 

ve kireç hastalığı olmuştur. (Aydın, 2014). Soysal ve Gürcan (2005) Tekirdağ’ da 

yaptıkları bir araştırmada yetiştiricilere hangi arı hastalıkları ve zararlıları ile 

karşılaştıklarını sormuş ve arıcıların %47’si varroa, %24’ü yavru çürüklüğü, %9’ u 

Nosema, ve %20’si Kireç hastalığı cevabını vermişlerdir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar diğer çalışma sonuçlarıyla örtüşmektedir.Diğer 

illerde olduğu gibi Sinop ilinde de en çok mücadele edilen zararlı varroa olmuş, 

hastalıkların çok az görüldüğü ortaya çıkmıştır. 

Varroa ile mücadelede asıl hedefvarroa’yı tamamen ortadan kaldırmaksa da 

genellikle çoğu zaman tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. O nedenle arıcılar varroa 

bulaşmamış kolonilerini korumaya ve varroabulaşıklık sayısını en az seviyede tutmaya 

çalışmaktadırlar. Adana ilinde Seğmenoğlu (2018) tarafından ve Elazığ ilinde Karaca 

(2017) tarafından yapılan çalışmalarda arıcıların %2’sinin varroa ile mücadelede hiç ilaç 

kullanmadığı belirlenmiştir.Tunceli ilinde yapılan bir çalışmada ise arıcıların tamamının 

varroa ile mücadelede ilaç kullandıkları tespit edilmiştir. (Yerlikaya ve Şahinler, 2007). 

Literatürde yapılan bu çalışmalar ilaç kullanımıyla ilgili olmamakla birlikte, ilacın 

kullanılma zamanıyla ve ilacın içeriğiyle ilgilidir. Ayrıca literatürde varroa ile 

mücadelede organik asit kullanımına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yavru 

çürüklüğü ile mücadele yöntemi ile ilgili olarak ise, Karaca’nın (2017) yaptığı 

çalışmada %61’lik oran ile yakarak imha etme işleminin uygulandığı bildirilmiştir. 

Çalışma bulguları diğer çalışma bulguları ile farklı bulunmuş, bu farklılığın literatürdeki 

benzer çalışmaların daha farklı şekilde yapılmasından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 
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4.2.4. Arıcılığın Ekonomik Yapısı 

Öztürk (2013) tarafından Ordu ilinde yapılan çalışmada arıcıların ürettikleri 

süzme balın %62’si tüccara satılırken %35’i doğrudan tüketiciye satıldığı, petek balın 

ise %95’inin tüccara satılırken %5’i doğrudan tüketiciye satıldığı, ihracatçıya bal satışı 

yapılmadığı tespit edilmiştir. Bingöl ilinde yapılan çalışmada balı perakende ve 

toptancıya pazarlayan arıcıların oranı %69, devamlı müşterisine satan arıcıların oranı 

%20 ve en iyi fiyat veren müşterilerine satan arıcıların oranı %11 olmuştur. (Şeviş, 

2018). Van ilinde arıcıların %46’sı balı perakende ya da toptancıyasattıklarını 

belirtmişlerdir. (Günbey, 2007). Diyarbakır ilindeki arıcıların ise %79’u balı tüccara 

satmaktadır. (Demen, 2015) Çalışma bulguları literatür farklı bulunmuştur. Bu durum 

Sinop ilindeki arıcıların doğrudan müşteriye ulaşabilir olmaları nedeniyle balı tüccara 

satmak yerine doğrudan müşteriye satmayı ve tüccar yerine de ihracatçıyı tercih 

etmelerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

Sinop ilindeki arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumunun ve sorunlarının ortaya 

konulması ve sorunlara yönelik çözüm yollarını belirlenmesi amacıyla ankete dayalı 

olarak yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlaraşağıda yer almaktadır. 

Arıcıların %7’si 41-45 yaş arasında, %27’si 51-55 yaş arasında ve %66’sının da 

56 yaş ve üzerinde olduğu ve Sinop ilindeki arıcıların ülke genelinde yapılan 

çalışmalardaki gibi orta yaş ve üstü grupta yer aldığı belirlenmiştir.Arıcıların %13’ünün 

okuryazar, %27’sinin ilkokul, %7’sinin ortaokul, %13’ünün lise, %33’ü yüksekokul ve 

%7’sinin fakülte mezunu olduğu tespit edilmiştir. Kovan başına üretim miktarına yaşın 

etkisinin olmadığı, eğitim seviyesi ise yükseldikçe kovan başına üretim miktarının 

arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sinop ilinde arıcılık yapan ailelerin birey sayısı ortalama 2,73’tür. Arıcılardan 

arıcılık dışında işleri olanların oranı %20 ve 20 yılın üzerinde deneyimi olan arıcıların 

oranı ise %80 çıkmıştır. Ülke geneline göre Sinop ilindeki arıcı ailelerin birey 

sayılarının ve arıcılık dışında işi olanların az olduğu, deneyimlerinin ise oldukça fazla 

olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu değerlerin kovan başına üretime etkisi olmadığı 

görülmüştür. 

Arıcıların büyük çoğunluğu (%78i) bölme yöntemini kullanarak, geri kalan az 

kısmı da doğal oğul çıkışını bekleyerek (%22) koloni çoğalttığı belirlenmiştir. Arıcıların 

büyük çoğunluğu (%72) bilgi ihtiyaçlarını deneyimli arıcılara danışarak gidermekte, 

üniversite (%14) ve tarım müdürlüklerine (%14) danışma ise oldukça düşük orandadır. 

Arıcılık deneyiminin artmasıyla bölme yönteminin kullanılmasının arttığı ve üniversite 

ve tarım müdürlüklerine danışma oranının azaldığı, eğitim seviyesi arttıkça da 

üniversite ve tarım müdürlüklerine danışma oranının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Arıcıların büyük çoğunluğu ana arıyı kendileri üretmekte (%86) ve ana arı 

değişimini 2 yılda 1 (%72) yapmaktadır. Arı ırklarından en fazla Yerli ırk(%66) tercih 

edilmektedir.  
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Kovan başına üretim miktarı ortalama 7,8 kg olarak bulunmuş, kovan başına 1-5 

kg arası üretim yapanların oranı %42, 6-10 kg arası üretim yapanların oranı %16, 11-15 

kg arası üretim yapanların oranı ise %42 olarak tespit edilmiştir. Sinop ilinde çiçek 

balının (%57) yanı sıra kestane balı (%36) üretimi de yapılmaktadır. Sinop ilinin kovan 

başına üretimi Türkiye genelinin oldukça altında çıkmıştır. 

Arıcıların hepsi ilkbahar ve sonbahar beslemesi yapmakta, beslemede şerbet 

(%21) ile şerbet ve keki (%79) kullanmaktadır. Arıcıların çoğunun arıcılık 

faaliyetlerinden elde ettikleri gelir toplam gelirlerinin çok az bir kısmını oluşturması 

nedeniyle beslemede maliyeti nispeten yüksek olan keki daha fazla kullandıkları 

saptanmıştır.  

Gezginci arıcılık Sinop ilinde çok yaygın olmadığı (%33) ortaya çıkmıştır. 

Gezginci arıcılık yapanlardan ise sadece %7’lik bir kısmı il dışına çıkmakta, çoğunluğu 

arılarını yaylaya götürmeyi tercih etmektedir. Arıcıların yaşlarının yüksek olmasının 

gezginci arıcılık üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop ilinde de arıcıların en çok karşılaştığı 

zararlı varroa, hastalık ise yavru çürüklüğüdür. Arıcıların %71’i sadece varroa zararlısı 

ile karşılaşmış, %21’i varroa zararlısı ve yavru çürüklüğü hastalığı ile karşılaşmış, %8’i 

ise sadece yavru çürüklüğü hastalığı ile karşılaşmıştır.Varroa zararlısı ile mücadelede 

arıcıların çoğu ilaç kullanırken (%43) yavru çürüklüğü ile mücadelede azı (%20) ilaç 

kullanmaktadır. Arıcıların zararlılar ile mücadelede ilaçlama yaparak, hastalıklar ile 

mücadelede ise ilaçlama yapmadan mücadele ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Arıcıların %64’ü balı doğrudan tüketiciye, %36’sı ise ihracatçıya satmaktadır. 

Bal satış fiyatları 75 TL ile 150 TL arasında fiyatlanmış, süzme bal fiyatı petek baldan 

ve ana nektar kaynağı kestane olan bal çiçek balından biraz pahalı olmuştur. Türkiye’de 

satılan bal çoğunlukla bireysel olarak pazarlanması, taban fiyatının olmaması ve 

fiyatların denetlenmemesi gibi nedenlerle pazar fiyatında belirgin farklar olmaktadır 

bulgusu bu çalışmada da teyit edilmiştir. Ayrıca nektar kaynağına göre balın fiyatının 

değiştiği ortaya çıkmıştır. 
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Arıcıların yıllık elde ettikleri toplam gelirin ortalaması 27.000 TL olarak 

hesaplanmış,en az kazanan arıcının yıllık 10.000 TL kazandığı en fazla kazananın ise 

yıllık 90.000 TL kazandığı belirlenmiştir. Arıcıların %52’si yıllık 10.000 TL-15.000 TL 

arasında, %27’si yıllık 20.000 TL-25.000 TL arasında, %21’i yıllık 40.000 TL’nin 

üzerinde gelir elde ettiği tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak Sinop ili coğrafik yapısı ve nektar kaynakları göz önüne 

alındığında bal üretimi için uygun bir bölge olsa da arıcıların elde ettikleri gelir ve 

ürettikleri bal miktarlarına bakıldığında arıcılık potansiyelinin yeterince kullanılmadığı 

ve ildeki arıcılık faaliyetleri ile ilgili en büyük sorunun kovan başına üretim miktarının 

ülke geneli ortalamasından oldukça düşük olması olduğu değerlendirilmektedir.  

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak kovan başına üretimi artıran gezginci 

arıcılığın yaygınlaştırılması ve kovan başına üretim miktarı fazla olan illerdeki 

uygulamalardan hangilerinin Sinop ilinde uygulanabilir olduğuna yönelik bir araştırma 

yapılması önerilmektedir. Diğer başarılı illerden yapılan koloni destek yöntemi ile 

kovanların diğer kovanlardan arılı çerçeveler ilave edilerek bal yapacak kovanların 

güçlendirilmesi ve bal sezonunda daha bal çıktısı alınması sağlanabilir. Bu işlem 

yapılarak bir nevi paket arıcılık yöntemini de desteklemiş oluruz.  

Hastalık ve zararlılarla mücadelede önleyici tedbirlerin alınması ile ilaç 

kullanımının önüne geçilecek ve koloni kaybı en aza indirgenecek, böylece bal 

üretiminde de artış sağlanabilecektir. Bu kapsamda arıcıları bilinçlendirmeyeve 

arıcıların ortaya çıkan bilgi ihtiyaçlarını deneyimli arıcılar yerine üniversite ve tarım 

müdürlüklerinden karşılanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. 

Arıcılık yapan ailelerin genç bireylerinin sadece arıcılık yaparak 

geçinilemeyeceğini düşünerek farklı işlerde çalışmasının önüne geçmek için arıcılık 

önemli bir ekonomik faaliyet haline getirilmesine yönelik tedbirler alınmalı, gerekirse 

bu konuda iller bazında devlet teşvikleri artırılmalıdır. 
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EK’LER 

EK 1: Anket Formu 

1. İlçe: 

 

2. Köy: 

 

3. Yaşınız:  

a)18-25  b)26-30  c)31-35  d)36-40  e)41-45  f)46-50  

g)51-55  h)56 ve yukarı 

 

4. Eğitiminiz: 

 a)Okuryazar  b)İlkokul  c)Ortaokul  d)Lise  e)Yüksekokul  f)Fakülte 

 

5. Eski tip kovan sayısı: 

 

6. Yeni tip kovan sayısı: 

 

7. Toplam arı kovanı sayısı: 

 

8. Ailenizdeki birey sayısısı: 

a)2  b)3 c)4  d)5  e)6  f)7  g)8 ve yukarı 

 

9. Kaç yıldır arıcılık yapıyorsunuz?  

a)1-5  b)6-10  c)11-15 d)16-20 e)21-25  f)26 ve yukarı 

 

10. Arıcılık geliriniz toplam gelirinizin % kaçını oluşturur?  

a)10-20  b)21-30 c)31-40  d)Diğer (80) 

 

11. Arıcılıktan elde edilen toplam geliriniz nedir?  

 

12. Arıcılık dışında herhangi bir iş yapıyor musunuz? 

a)Hayır b)Evet 

 

13. Herhangi bir kooperatif ya da birliğe üye misiniz? 

a)Hayır b)Evet 
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14. Hangi ırklar ile çalışmaktasınız?  

a)Kafkas  b)Karniyol c)Muğla  d)Yerli 

 

15. Ana arıyı nereden elde edersiniz? 

 a)Arıcı arkadaşlardan   b)Ticari işletmelerden 

 c)Oğul arı yaptırarak   d)Kendim üretiyorum  e)internetten 

 

16. Yıllık arı kaybınız yüzde ne kadardır?  

a)%10  b)%20   c)%30   d)%40 

 

17. Yıllık bal üretiminiz ne kadardır? 

 a)Süzme:                  b)Petek: 

 

18. Kovan başına üretim ne kadardır?  

a)Eski Tip:               b)Yeni Tip: 

 

19. Bulunduğunuz yerde ana nektar kaynağı nedir? 

 a)Çiçek  b)Kestane  c)Ayçiceği d)Akasya 

 

20. Gezginci arıcılık yapıyor musunuz? 

a)Hayır b)Evet 

 

21. Gezginci arıcılık nereye gidiyorsunuz? 

a)İl içi  b)İl dışı  c)Gitmiyorum  d)Gidiyorsa Nereye:…………. 

 

22. Kolonilerinizi nasıl çoğaltıyorsunuz?  

a)Oğul çıkışını bekleyerek   b)Bölme yaparak 

 

23. Yıllık satın aldığınız koloni maliyeti nedir?  

a)100-1000 TL   b)1000-5000 TL   c)5000-10000 TL 

d)10000 TL ve üzeri  e)Almıyorum 

 

24. Paket arı hakkında bilginiz var mı? 

a)Hayır b)Evet 

 

25. Daha önce paket satın aldınız mı? 

a)Hayır b)Evet 

 

26. Kolonilerinize ilkbahar ve sonbahar beslemesi yapıyor musunuz? 

a)Hayır b)Evet 
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27. Beslemeyi nasıl yapıyorsunuz?  

a)Şerbet    b)Kek (arıları beslemek için polen ile balın karışımından 

elde edilen ürün.)   c)Her ikisi de 

 

28. Kovanlarınızda görülen hastalık ve zararlılar nedir?  

a)Varroa  b)Yavru Çürüklüğü   c)Nosema d)Kireç hastalığı 

 

29. Varroaya hangi mücadele yöntemini uyguluyorsunuz? 

 a)İlaç   b)Organik Asit   c)Diğer(Karışık) 

 

30. Yavru Çürüklüğüne karşı kimyasal ilaçlar uyguluyor musunuz? 

a)Hayır b)Evet 

 

31. Kolonilerde ana arı değişimi yapar mısınız? 

a)Hayır b)Evet 

 

32. Ne sıklıkla ana arı değiştirirsiniz?  

a)2 yılda 1   b)3 yılda 1   c)4 yılda 1  d)Diğer (………...…) 

 

33. Son iki yılda kaç koloni arınız söndü?  

2018[  ]  2019[  ] 

 

34. Bal satış şekliniz nasıldır?  

a)Peşin   b)Vadeli   c)Peşin/Vadeli 

 

35. Bal satış zamanınız hangi aydır? 

 

36. Bu yıl balı hangi fiyattan sattınız?  

Petek:    Süzme: 

 

37. Geçen yıl bal satış fiyatınız ne kadardı?  

Petek:    Süzme: 

 

38. Bal satışını kime yapıyorsunuz?  

a)Tüccara   b)İhracatçıya   c)İşleyiciye   d)Tüketiciye 

 

39. Bal satışında hangi unsur önemlidir?  

a)Uygun fiyat  b)Peşin satış   c)Güven   d)Diğer (……..……) 

 

40. Balı satarken hangi tip ambalajlar kullanıyorsunuz?  

a)Teneke   b)Kavanoz   c)Teneke-Kavanoz 
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41. Bal üretiminde sizin için önemli olan nedir? 

a)Kalite b)Miktar 

 

42. Arılarınızı sigorta yaptırdınız mı? 

a)Hayır b)Evet 

 

43. Krediyi nereden aldınız?  

a)Ziraat Bank.  b)Tarım kredi koop c)Özel Banka   d)Diğer (Almadım) 

 

44. Arıcılıkla ilgili konularda danışır mısınız? 

a)Hiç   b)Nadir   c)Çoğu zaman  d)Her zaman 

 

45. Kimlere danışırsınız?  

a)Arıcılara b)Tarım Müdürlüklerine c)Üniversite  d) Diğer (…………) 

 

46. İlinizde bal tahlil laboratuarı olması ürünlerinizin satmasında faydası olur mu? 

a)Hayır b)Evet 
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