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EDĠTÖRDEN 

From The Editor 

 

Değerli okuyucularımız, 

Uludağ Arıcılık Dergisi 2001 yılında yayın hayatına 
baĢlamıĢ ve kesintisiz olarak 9. yılına girmiĢtir.  Ġlk 5 
yıllık süreçte editörlüğünü yaptığım bu dergiden 
2006-2008 yıllarında editörü olmasam da eĢimin 
teknik editörlük görevi nedeniyle uzaktan ve 
yakından bir Ģekilde tam olarak kopamadım. Yani 
ya dergi beni bırakmadı ya da ben dergiyi 
bırakamadım. 2005 yılının sonunda yoğun proje 
çalıĢmalarım nedeniyle dergiye yeterince zaman 
ayıramadığımı düĢündüm ve bu yüzden bırakmak 
zorunda kaldım. Bu kadar emek verdiğimiz ve arzu 
edildiği kadar güzel olmasa da bu hale gelen dergiyi 
daha iyi seviyeye getirmenin bir görev olduğunu 
kanısındayım. Bu hizmet bizim yaptığımız veya 
yapabileceğimiz tüm yayınlardan daha önemlidir.  
Böyle bir görevi yaparken bazı hatalar, eksiklikler 
veya yanlıĢlar olacaktır. Sonuçta sıfır hata 
yapmayalım dersek hiç iĢ yapamayız. Bu yüzden 
hatalarımızın affedilmesi, arıcılarımızın ve arıcılık 
konusunda çalıĢan meslektaĢlarımızın bizlere 
yardımcı olmasını bekliyoruz.  

Ülkemizde arıcılık gibi oldukça özel bir konuda yılda 
4 kez yaklaĢık 50 sayfa bir derginin uzmanların 
süzgecinden geçerek devam ettirilmesinin ne kadar 
zor oluğunu anlatmakta zorlandığımı ifade etmek 
isterim. Bu kadar zahmetli ve zor bir görevi gönüllü 
olarak yapmanın ancak arıcılığa gönül vermek, 
arıcılığı çok sevmekle mümkün olacağını 
düĢünüyorum. Bu derginin 8 yıl içinde arıcılığımızda 
önemli ilerlemelerin baĢarılmasında vesile olduğunu 
fakat gelinen noktanın yetersiz olduğunu biliyoruz. 

Ülkemizde arıcılık konusunda birçok konu ilk defa 
Uludağ Arıcılık Dergisi ile gündeme gelmiĢ ve 
konuĢulmaya baĢlanmıĢ ve önemli mesafelerde 
kaydedilmiĢtir. Hem Uludağ Arıcılık Derneğinin ve 
hem de Türkiye Arıcılar Birliğinin (TAB) Uluslararası 
Arıcılık Federasyonu Apimondia üyeliği ve 
Apimondia Kongresinin ülkemizde yapılacağının 
konuĢulması önemli bir geliĢmedir. Ülkemizde son 
yıllarda arıcılık konusundaki toplantı ve kongrelerin 
artması, Marmara Arıcılık Kongresinin III. cüsünün 
yapılmıĢ olması oldukça sevindiricidir. Bu arada 
üzücü olan hala Türkiye Arıcılık Kongresinin 2000 
yılından beri yapılamamıĢ olmasıdır. Yakında bu 
konunun çözülüp düzenli bir Ģekilde yapılmasını 

bekliyoruz. Bunun içinde ülkesel bazda hep birlikte 
katkı sağlayıp yardımcı olmalıyız. Arıcılık 
konusundaki araĢtırma, pratik tecrübeler ve 
olabilecek çözüm yollarının paylaĢılması hepimizin 
ve ülkemiz arıcılığının geliĢmesine yardımcı 
olacaktır. Böyle genel bir amaca hizmet etmek 
varken kiĢisel ve özel sorunları bir tarafa bırakıp 
arıcılığımıza hizmet etmek daha doğru olacaktır 
diye düĢünüyorum. 

Ülkemizin arıcılık konusundaki bilgi eksikliğinin her 
fırsatta ve platformda dile getirildiğini hepimiz 
farkındayız. Sanırım hepimizin kolayca hem fikir 
olacağı gibi bilgi ve tecrübeler paylaĢılmadan nasıl 
ilerleme sağlanabilir? Uludağ Arıcılık Dergisinin bu 
anlamda arıcıları ve arıcılık konusunda çalıĢan 
araĢtırmacıları aynı platformda buluĢturup 
sorunların belirlenip çözülmesini amaçladığını 
tekrarlamakta yarar var. Bunun için yeni 
editörlerimiz üç koldan çalıĢarak hizmet sözü 
vermiĢtir. Hem yurtiçi ve hem de yurtdıĢından 
haberler, araĢtırma çalıĢmaları, arıcılık konusundaki 
yenilikler ve pratik uygulamalar konusundaki bilgi ve 
araĢtırmaları sizlere dergimiz sayfalarında ve web 
sitesinde sunmaya çalıĢacağız. Bundan sonra 
özellikle arıcılık konusunda veya arıcılığa yakın 
olabilecek konularda çalıĢan tüm araĢtırmacı ve 
arıcılarımıza burada bir kez daha seslenmek ve 
iĢbirliği çağrısı yapıyorum. Bu hepimizin yararına 
olacak iĢbirliği için öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. 

Dergimizin 2009 yılından itibaren yeniden 
yapılanmasında öneri ve katkılarınızın dergimiz ve 
arıcılık camiası için yararlı olacağı kanısındayım. 
Bu dergiye gelin hep birlikte Ģekil verelim. Bu 
zamana kadar yapılanların eksik, yanlıĢ olan 
kısımlarını düzeltelim, hem arıcılarımıza ve hem de 
arıcılık konusunda çalıĢan veya arıcılıkla 
ilgilenenlere nasıl daha fazla yararlı olabiliriz, bunun 
yollarını araĢtıralım! Nasıl ki arılar çok küçük 
olmalarına rağmen çok sayıda çiçekten çok küçük 
miktarlarda nektarı depolayarak kilolarca bal 
üretebiliyorsa bizde küçük katkıları birleĢtirip büyük 
iĢler üretebiliriz. 

Arıcılarımıza ve arıcılık konusunda çalıĢan 
araĢtırmacılarımıza verimli bir sezon 
dileğiyle………….. 

Editör Doç. Dr. Ġbrahim ÇAKMAK 
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I. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESĠ’NĠN 

ARDINDAN 

After the 1st International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress 

Doç. Dr. Ġrfan KANDEMĠR 

Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Tandoğan 06100-Ankara 

 

Ülkemizde arıcılık konusunda 2008 yılının son 
aktivitesi olarak 25-27 Kasım tarihleri arasında 1. 
Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi 
düzenlenmiĢtir. Muğla Üniversitesi, Arıcılık ve Ġpek 
Böcekçiliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve 
Muğla Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği (MAYBĠR)‘nin ev 
sahipliği yaptığı bu kongreye çok sayıda yabancı ve 
yerli bilim adamlarının yanında konuyla en 
yakından alakalı yurdumuzun değiĢik yörelerinden 
arıcı birlikleri ve arıcılar katılmıĢlardır. 

Üç gün süren toplantıda, Ülkemizde ve dünyada 
arıcılık, bal üretimi, arıcılık sektörünün problemleri, 
arıcılık ve arıcılık ekonomisi, arı biyolojisi, arı 
genetiği ve ıslahı, ana arı yetiĢtirme ve üretim 
teknikleri, çam balı ve çam pamuklu koĢnili, arı 
sağlığı, apiterapi ve en önemlisi son yıllarda ortaya 
çıkan toplu arı ölümleri gibi konular ele alınıp 
detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi‘nde 
yapılan kongrenin açılıĢ konuĢmasını MAYBĠR 
BaĢkanı Ziya ġahin gerçekleĢtirmiĢ ve Türkiye 
arıcılığı açısından Muğla ilinin önemini ve Muğla 
ilindeki arıcılık faaliyetleri ve sorunlarını dile 
getirmiĢtir. AçılıĢ konuĢmasını yapan Tarımsal 
Üretimi GeliĢtirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) 
Kanatlı ve Küçükevciller Daire BaĢkanı Muhittin 
Ġyimaya ise Türkiye arıcılığındaki geliĢmeleri, kayıt 
sistemi, Ülkemiz arıcılık potansiyelinin yükseltilmesi 
için yapılan çalıĢmalardan bahsetmiĢtir. Daha sonra 
ise Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği BaĢkanı 
Bahri Yılmaz benzer Ģekilde Türkiye‘nin arıcılık 
potansiyeli açısından zengin kaynaklarına sahip 
olduğunu belirterek kendi baĢkanlıkları boyunca bu 
potansiyelden en verimli Ģekilde yararlanıp 
arıcılarımızın da bundan azami yararlandırılması ve 
ülkemiz hizmetine sunulmasını amaç edindiklerini 
belirtmiĢtir. Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
ġener Oktik ve Muğla Valisi Ahmet Altıparmak‘ın 
konuĢmalarından sonra bilimsel çalıĢmaların 
sunulmasına geçilmiĢtir. 

Sözlü sunum yaparak toplantıya katılan Asger 
Søgaard Jørgensen, (APIMONDIA BaĢkanı), 

Richard Jones (Uluslararası Arı AraĢtırma Birliği 
Müdürü), Gilles Ratia (Arıcılık teknolojileri ve 
kalitesi Komisyonu BaĢkanı), Dr. Malcolm T. 
Sanford (ABD Florida Üniversitesi Profesörü), 
Norman L Carreck. (Uluslararası Arı AraĢtırma 
Birliği), Franco Mutinelli (Ġtalya Ulusal Arıcılık 
Referans laboratuarı) Dr. W.S. Sheppard (ABD, 
Washington Devlet Üniversitesi, Entomoloji Bölümü 
Profesörü), A Thrasivoulou (Yunanistan, Selanik 
Aristo Üniversitesi, Arıcılık Laboratuvarı), Dr. Stefan 
Bogdanov (Ġsviçre, Arı Ürünleri Bilimi), Peter Martin 
(Uluslar arası Bal Paketleyiciler Birliği Teknik 
Müdürü), Yaacov Lensky (Tel Aviv Hebrew 
Universitesi, Arı AraĢtırma laboratuarı), Dan 
Eisikowitch (Tel-Aviv Universitesi, Bitki Blimi 
Bölümü, Israil), Dr. Tuğrul Giray (Puerto Rico 
Üniversitesi), Dr. Devrim Oskay (ABD Washington 
Devlet Universitesi), Dr. Chysoula Tananaki 
(Selanik Aristo laboratuvarı), Dr. Sofia Gounari 
(Veterinerlik AraĢtırma Enstitüsü, NAGREF, 
Yunanistan), Prof. Peter Nentchev (Trakya 
Universitesi, Stara Zagora, Bulgaristan), Dr. 
Cristina Mateescu, (Romanya Arıcılık AraĢtırma ve 
GeliĢtirme Enstitüsü) uzmanı oldukları konularda 
çalıĢmalarını sunmuĢtur. 

Bu konuĢmalar yanında Ülkemizden Yrd. Doç. Dr. 
Gökhan Günaydın (TMMOB Ziraat Mühendisleri 
ODASI Yönetim Kurulu BaĢkanı, Ankara), Prof. Dr. 
Muhsin Doğaroğlu (Trakya Üniversitesi Em. Öğr. 
Üyesi), A. Kence (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara), 
Prof. Dr. Gamze Saner (E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Ali Ġhsan Öztürk 
(Muğla Üniversitesi Arıcılık ve Ġpekböcekçiliği 
AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürü), Doç. Dr. 
Banu Yücel (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü Bornova/ĠZMĠR), Aslı Özkök 
Tüylü, (Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, 06580, Beytepe-Ankara-Turkey), 
Aslı Elif Sunay (Gıda Yüksek Mühendisi, 
Balparmak, Ġstanbul, Türkiye) sözlü sunum yapan 
bilim insanları olmuĢtur. 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aricilik/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aricilik/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/mugla-universitesi/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/arastirma/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/mugla-ili-ari-yetistiricileri-birligi/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/maybir/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/kultur-merkezi/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/baskani-ziya-sahin/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/kanatli/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/iyimaya/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/birligi-baskani/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/mu-rektoru-prof/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/sener-oktik/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/vali-ahmet-altiparmak/
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Çok fazla konuĢma yapılamadığından dolayı birçok 
bilim insanı da örneğin BeĢir Koç, Melike Ceylan 
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım 
Ekonomisi Bölümü-Van), Ahmet Yiğit (Yard. Doç. 
Dr. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), 
Doç.Dr. Kadir Eser, Çisel Ekiz Gökmen (Muğla 
Üniversitesi, ĠĠBF, Ġktisat Bölümü), Doç.Dr. Hasan 
Vural (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü), Mustafa Kösoğlu (Adnan 
Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu, 
9500 Çine-Aydın), Ġbrahim Kıvrak, Eylem Aydın, 
Tuncay Çınar, Samim Saner (Kalite Sistem Muğla 
Özel Besin Analizi Kontrol laboratuarı), Serkan 
Elçin, Mehmet Emin Duru, Sedat Çelik, Gülsen Tel, 
Mansur Harmandar, Mehmet Öztürk (Muğla 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
48121 Kötekli-Muğla), Serdal Öğüt (Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi, Gıda Mühendisliği), Fatma AydoğmuĢ-
Öztürk (Ġstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 34134 
Vezneciler-Ġstanbul / Türkiye), Ebru Türe, Erdoğan 
Küçüköner (Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Isparta), Mustafa Avcı, Oğuzhan SARIKAYA 
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta), Biyoloji 
Öğrt. Mehmet Ali Onaran, (Muğla Anadolu Lisesi 
Merkez/Muğla), Biyoloji Öğrt. Mustafa Katı, 
(Selimiye Anadolu Tarım Meslek Lisesi 
Üsküdar/Ġstanbul), Kalinka Gurgulova, Ivanka 
Zhelyazkova, Vera Popova (Trakya Universitesi, 
Stara Zagora, Sofya Bulgaristan), Ġrfan Kandemir, 
Ayça Özkan, Stefan Fuchs (Ankara Üniversitesi, 
Biyoloji Bölümü, Tandoğan 06100 Ankara-Türkiye, 
Arıcılık Enstitüsü Karl-von-Frisch-Weg 2, D-61440 
Oberursel-Almanya), Mohammad Reza Dastouri, 
Kamran Fakhimzadeh, Jalal shayeg, Jalil dolgari-
sharaf, Mohammad RezaValilou, Naser Maheri-Sis 
(Veterinerlik Enstitüsü, Islamik Azad Universitesi–
Iran, Ruraliya enstitüsü, Helsinki Üniversitesi 
Finlandiya) poster çalıĢmaları ile kongreye 
katılmıĢlardır. 

ABD, Fransa, Danimarka, Ġngiltere, Yunanistan, 
Bulgaristan, Ġsrail, Romanya, Kanada, Ġsviçre, 
Ġtalya, Almanya, Ġran, Finlandiya ve Türkiye`den 
50‘den fazla bilim insanı Uluslararası 1. Muğla 
Arıcılık ve Çam Balı Kongresine 34 Sözlü (22 
Yabancı, 12 Türk) ve19 Poster (3 Yabancı, 16 Türk) 
çalıĢmaları ile beraber katkıda bulunmuĢlardır. Tüm 
bu çalıĢmalar kongre için hazırlanan kitapçıkta 
(Ġngilizce ve Türkçe olarak) toplanmıĢtır. 

Kongrenin yapıldığı kültür merkezinde arıcılık 
konusunda stantlar sergilenmiĢ ve arıcılık 

ekipmanları ve malzemeleri birçok firma tarafından 
kongreye getirilmiĢtir. Açılan stantlardan bazıları 
Civan Arıcılık, TEMA Vakfı, Temel Petek, Apimaye, 
Ġpek Petek, Safa Tarım, Muğla Petek, Oraybir, 
Yıldız Kovan, Maybir, Karina, Konya ġeker, Bayer, 
Lavita, Kalite Sistem firmaları olarak sayabiliriz. 
Kongre etkinlikleri olarak bir Çam Balı yarıĢması 
düzenlenmiĢ ve dereceye girenlere stant açan 
firmalar değiĢik kategorilerde ödüller vermiĢlerdir. 
Ayrıca kongre de Öğr. Gör. Mustafa Kösoğlu 
tarafından bir resim ve kovan sergisi açılmıĢtır. 
Ülkemizin farklı yerlerinden resmedilen Arıcılık 
resimleri ve farklı yörelerden toplanan kovanlar ve 
arıcılık malzemeleri sergilenmiĢ ve kongre 
katılımcılarının beğenisini kazanmıĢtır. 

Sonuç olarak kongrenin amacına ulaĢtığı 
görüĢünde olmama rağmen bilimsel programın 
daha güzel hazırlanabileceği kanısındayım. 
KonuĢmalar son derece uzun tutulmuĢ ve izleyici 
olarak katılım gösteren arıcıların katılımı gün 
geçtikçe azalmıĢ hatta yok olmuĢtur. Bunun 
nedenlerine değinilmesi gerekiyorsa en önemli 
neden Ülkemiz bilim adamlarının konuĢmalarda yer 
almamasıdır. Bazı konuĢmalar son derece 
gereksiz, önemli olanlarda kısa olması ya da poster 
olmasından dolayı fark edilememiĢtir. Muğla 
Arıcılığı ve Çam Balı olan kongrede her iki konuyu 
da sanırım Ülkemiz bilim insanları daha iyi 
bilecektir. Özellikle de çam balı ile olan konuĢma 
son derece güzel olmuĢ ve Ülkemiz bal 
firmalarından ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi 
tarafından çalıĢılmıĢtır. Bu balın oluĢumunu 
sağlayan böcek konusunda ise çok güzel 2 çalıĢma 
komĢu ülke Yunanistan‘da yapılmıĢtır. Muğla 
arıcılığı konusunda ise sanırım ülkemiz bilim 
adamları çok daha fazla bilgiye sahiptir. Dolayısıyla 
yapılan konuĢmalara bakıldığında amaca nasıl 
hizmet ettiği açıkça belli değildir. Dolayısı ile bunlar 
arıcı katılımının son derece az olmasındaki 
sebeplerden bazılarıdır. Ġlk günkü konuĢmaların 
diğer güne sarkması ise özellikle bazı konuĢmaları 
izlemek isteyen ya da Türk Bilim insanlarının 
yapacağı konuĢmaları izlemek isteyen arıcıların bu 
konuĢmaları kaçırmasına neden olmuĢtur. Diğer 
büyük bir sorunda konaklama yeri ile kongre 
merkezi arasında büyük bir mesafe olmasıdır. Bir 
sonraki kongrelerde bunların dikkate alınması 
önemlidir. 

Bu eleĢtiriler dıĢında organizasyonun son derece iyi 
olduğu kanaatindeyim özellikle de gelecek yıl 
Fransa‘da düzenlenecek olan 2009 APIMONDIA 
öncesi böyle bir toplantının baĢarılı bir Ģekilde 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/abd/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/fransa/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/danimarka/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/ingiltere/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/yunanistan/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/bulgaristan/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/israil/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/romanya/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/kanada/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/isvicre/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/italya/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/turkiye/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aricilik/
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yapılması ülkemizin 2013 yılı için Ģansını arttırdığını 
düĢünmekteyim. Ancak böyle bir büyük toplantının 
düzenlenebilmesi için ülke olarak bir araya 
gelmemiz gerektiğini düĢünmekteyim. BaĢta 
Merkez Arıcılar Birliği, Arıcılık ve Bal üretici 
Birlikleri, Arıcılık Dernekleri, daha sonra Tarım ve 
Turizm Bakanlıkları, Arıcılık Firmaları ve 
Üniversiteler bir araya gelip çalıĢarak 2009 
Fransa‘da yapılacak olan oylamada 2013 vizesinin 
alınabileceğini düĢünmekteyim. Kongre 
baĢlangıcında APIMONDIA BaĢkanı Asger 
Søgaard Jørgensen‘in APIMONDIA bayrağını TAB 
BaĢkanı Bahri Yılmaz‘a verdikten sonra yaptığı 
konuĢmada da kendi düĢüncelerini paylaĢmıĢ ve 
2013 yılında APIMONDIA‘nın Türkiye‘de 
yapılmasından büyük mutluluk uyacağını belirtmiĢ 
ancak oylamanın Fransa‘da olacağını bir kez daha 
belirtmiĢtir. 

Kongre öncesi ve sonrasında değiĢik soysal 
aktiviteler düzenlenmiĢtir. Kongre öncesinde 
Ġstanbul‘a gelen konuklar Balparmak Firması 
tarafından Ġstanbul‘da ağırlanmıĢ ve küçük bir 
Ġstanbul turu gerçekleĢtirilmiĢtir. Kongre sırasında 
ise katılımcılara kongre düzenleme kurulu ile 
ortaklaĢa TEMA Vakfı bir akĢam yemeği 
düzenlemiĢ ve bilim adamlarının ikili iliĢkilerini 
arttırmaları ve ortak projeler için fırsatlar yaratılması 
amaç edinilmiĢtir. Kongre sonrasında ise 
Marmaris‘te bir tekne turu düzenlenmiĢ ve kongre 
baĢarı ile sonuçlandırılmıĢtır. 

1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi 
ile Ülkemiz arıcılığı ve Muğla ili arıcılığına 
sağladıkları katkılar dolayısıyla tüm katılımcılara ve 
kongreyi düzenleyen Muğla Üniversitesi, Arıcılık ve 
Ġpek Böcekçiliği AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve 
Muğla Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği (MAYBĠR)‘ne 
teĢekkürü bir borç bilirim. Gelecek yıllarda da bu tür 
aktivitelerin çoğalarak devam etmesini temenni 
eder tüm arıcılara baĢarılı ve bereketli bir 2009 yılı 
dilerim. 

 

Resim 3. Uluslararası 1. Muğla Arıcılık ve Çam Balı 
Kongresi afiĢi 

 

Resim 1. I. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı 
Kongresi‘ne konu olan Muğla arıcılığından bir 
görüntü 

 

Resim 2. Çam balının oluĢmasına salgı sağlayan 
Çam KoĢnili Marchalina hellenica. 

 

Resim 4. APIMONDIA BaĢkanı Asger Søgaard 
Jørgensen‘in APIMONDIA Bayrağını TAB BaĢkanı 
Bahri Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine takdimi. 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aricilik/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/mugla-universitesi/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/arastirma/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/mugla-ili-ari-yetistiricileri-birligi/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/maybir/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aricilik/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/aricilik/
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Resim 5. TEMA Vakfı BaĢkanı Ümit Gürses 
konuĢmasını yaparken. 

 

Resim 6. Kongre salonundan bir görünüĢ. 

 

Resim 7. Kongrede açılan stantlardan görüntüler 
(TEMA Vakfı ve Kalite Sistem) 

 

Resim 8. Kongrede açılan stantlardan görüntüler 
(ApiMAYE). 

 

Resim 9. Öğr. Gör. Mustafa Kösoğlu tarafından 
açılan arıcılık resimleri ve farklı yörelere ait kovan 
sergisinden bir görüntü. 

 

Resim 10. Kongre sonunda Marmaris‘teki tekne 
gezintisinden bir görüntü. 
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RASYONEL ARICILIĞIN KURUCUSU: PETRO PROKOPOVYCH 

(1775–1850) 

Founder of Rationale Beekeeping: Petro Prokopovych (1775-1850) 

Çeviren: Alper GURMAN 

 

Petro Prokopovych 
çocukluğunu geçirdiği yer 
olan Baturyn 
yakınlarındaki Mytchenky 
köyünde 1775 yılında 
doğdu. 

11 yaĢına geldiğinde ailesi 
tarafından eğitim görmesi 
için Kiev‘deki Mohyla 
Akademisine gönderildi ve 
sekiz yıl boyunca burada 
eğitim gördü. 

Akademiden sonra bir ara öğretmen olmayı istese 
de, arıcılığın gelecekteki dehası olacak olan bu 
genç adam askeri kariyeri tercih etti. Bir subay 
olarak oldukça baĢarılı bir grafik sergilemiĢ ve 
devlet tarafından ödüllendirilmiĢ olsa da bu iĢin 
kendisine göre olmadığını düĢünerek 1798‘de 
ordudaki görevinden istifa etti. 

KardeĢine ait küçük bir arılıkta kütüklerin içine 
oyularak yapılmıĢ ilkel kovanlarda yaĢayan uçan 
küçük gizemli canlılara merak saldı. 

1799‘da Petro Prokopovych kendini arıcılığa 
adamaya karar verdi ve 1808 yılına geldiğinde 580 
koloniye ulaĢtı. Tüm bu yıllarda arı kolonilerinin 

kovan içindeki yaĢamlarını anlamaya ve mevcut 
arıcılık metotlarını geliĢtirmeye çalıĢtı. 

AraĢtırmalarından biriside arı kolonisine gereksiz 
yere zarar vermeden bal almanın bir yolunu bulma 
üzerineydi. 

Yorucu araĢtırmalar, 1814‘te, dünyanın bilinen ilk 
sökülebilir çerçeveli arı kovanın icadıyla sonuçlandı. 
Bu yeni kovan türü ile aileyi kontrol etmek ve 
geliĢmesini etkin olarak yönlendirmek mümkündü. 
Bugün tüm dünyada milyonlarca arıcı tarafından 
kullanılan bu kovan modelinde Prokopovych 
çerçeveyi ilk kez baĢlı baĢına bir modül olarak 
almıĢtı. Bu uygulama rasyonel arıcılık tarihinde yeni 
bir çağ baĢlatıyordu. 

Prokopovych‘in icatlarından birisi de arasından 
sadece iĢçi arıların geçebildiği ahĢap bölme 
aletiydi. Bu alet çerçevelerden saf bal almayı 
mümkün kılıyordu. 

Prokopovych sadece bir araĢtırmacı değil aynı 
zamanda bir öğretmendi de. Bizzat kendisi 
tarafından kurulan arıcılık okulunda 53 yıllık aktif 
arıcılık yaĢamı boyunca o zamanın en iyisi olarak 
değerlendirilebilecek 700‘den fazla nitelikli arıcının 
yetiĢmesini sağladı. 1855 yılında arıcılık okulunun 
2542 arı kolonisi bulunuyordu. 

      
Prokopovych yaĢamı boyunca gazete ve dergilerde 
60‘ın üzerinde makalesi yayımladındı. Onun 
bulduğu pek çok Ģey bugün halen önemini 
korumakta; örneğin, arıları yeni bir kovana 

aktararak ilaç kullanmadan yavru çürüklüğünden 
kurtulma. 

Prokopovych arıcılığa tarımın en kârlı kolu olarak 
baktı ve zamanla zenginleyerek bunu kanıtladı. 

Prokopovych‘in 
tasarladığı ilk çerçeveli 

kovan ve parçaları 
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Öldüğünde, Prokopovych‘in kendi Ģahsına ait 6600 
kovanı vardı. 

Prokopovych‘in mezarı, kurduğu arıcılık okulunun 
da bulunduğu Chernigiv Bölgesindeki Pal‘chyky 
köyündedir ve hemen baĢucunda kendisine 
adanmıĢ bir anıt yükselir. Ayrıca Ukrayna Arıcılık 
Enstitüsü‘ne de onun adı verilmiĢtir. 

 

Kiev‘deki Arıcılık Müzesi 

 

Müzenin giriĢinde bulunan Petro Prokopovych 
büstü. 

 

Ukrayna Arıcılık Müzesinden Petro Prokopovych‘in 
betimlendiği ve o zamanlarda yapılan arıcılığın 
anlatıldığı bir tablo. Sağdaki kovana dikkat–Ġlk 
çerçeveli kovan! 

Yazı Kaynaklar: 

http://beekeeping.com.ua/html_en/prokopovych
_en.html 

Ukrayna Arıcılık Müzesinde sanal tur için: 

http://www.outdoorplace.org/beekeeping/Museu
m/Beekeeping_Museum.htm 

http://www.outdoorplace.org/beekeeping/Museum/Beekeeping_Museum.htm
http://www.outdoorplace.org/beekeeping/Museum/Beekeeping_Museum.htm
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EĞĠTĠM, EĞĠTĠM, EĞĠTĠM… 

Education, Education, Education… 

Selahattin GÜNEY 

Zonguldak Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği (ZAYBĠR) BaĢkanı, Zonguldak, http://selahattinguney.blogspot.com/ 

 

Ülkemiz arıcılık konusunda 4,6 milyon arılı kovan 
sayısıyla Dünyada 2. sırada olması elbette bizim 
için çok çok önemlidir ancak bu kadar kovan varlığı 
ile elde ettiğimiz ürün ve gelirde yeterli seviyede 
değiliz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi 
mevcut olan arıcılarımızın arıcılık konusundaki bilgi 
birikiminin yeterli olmayıĢı ve ürün çeĢitliliğinin ön 
plana çıkarılamamasıdır. 

Birçok ülkede arıcılık konusu tamamen devlet 
politikası olarak ele alınırken ülkemizde bu konuda 
yeni yeni geliĢmelerin olası sevindiricidir. Dünya 
ülkelerinde arıcılık ve arı ürünlerindeki çeĢitlilik çok 
önemli konular olarak ele alınmakta, hatta arı ve arı 
ürünleri ile tedavi (APĠTERAPĠ) son yıllarda en çok 
çalıĢılan konular arasında yer almaktadır. 

Ülkemiz olarak bu standartları yakalamamız çokta 
zor değildir. Bu konularda ciddi geliĢmeler de 
baĢlamıĢ bulunmaktadır. Türkiye Arı YetiĢtiricileri 
Merkez Birliği–TAB-oluĢturduğu komisyonlarla her 
konuda çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 

Hayatta yapılacak olan en iyi yatırım insana yapılan 
yatırımdır anlayıĢıyla bende elimden geldiğince 
Ülkem ve arıcılık için çalıĢmalar yapıyorum. 
Zonguldak‘ta 20 yıla yakın arıcılık kursu veren birisi 
olarak gördüğüm en büyük eksiklik mevcut 
arıcılarımızın eğitiminin yanında genç nesillerde ve 
eğitimli insanlarda arıcılık bilgisinin yeterli 
olmayıĢıdır. Bu amaçla 2008 yılı mayıs ayında 
Karadeniz-Ereğli‘de bir program baĢlatmayı 
hedefleyerek Ormanlı ilköğretim okulumuzda 
(Merkeze 45 km) günü birlik öğrencilerimize arı 
ürünleri ve arıcılık konusunda bilgi vermek amacıyla 
çok güzel bir organizasyon yaptık. Bu konuda bize 
yardımcı olan Ġlçe milli eğitim müdürümüz Sayın 
Turan AKPINAR ve Ormanlı ilköğretim okulu 
müdürümüz Sayın Mustafa ÜNAL hocama teĢekkür 
ediyorum. Bu çalıĢmanın ardından Ormanlı 
beldesinde bulunan çok programlı lisede de 
öğrencilerimize arı ve arı ürünlerini anlatmak için 
okul müdürümüz Sayın Hüseyin TÜRKMEN 
tarafından program hazırlandı, orada da 
öğrencilerimize yansılar eĢliğinde bilgi verdik. 

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayatı 
yaĢayarak öğretmek elbette çok önemlidir. 
Yaptığımız bu çalıĢma Türkiye‘de bir ilk olarak 
tarihe geçecektir. Yapılan eğitimin faydası 
görüldükten sonra bu yıl aynı okulumuzda zaten 
MEB müfredatında var olan uygulamalı tarım dersi 
programa alınmıĢtır. 

Ġlimizde bulunan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
öğrencilerine ve Karadeniz Bölge Komutanlığındaki 
askerlerimize yönelik arıcılık kurslarımız da düzenli 
olarak devam etmektedir. 

Zonguldak Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği olarak gerek 
arıcılık gerekse kovan ürün çeĢitliliği üzerinde 
çalıĢmalarımızı titizlikle sürdürmeye kararlıyız. 
Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliğine 
hazırız. 

Ġlimizde yaptığımız bu çalıĢmaların yanında yurt 
dıĢından gelen arıcılarla da temasa geçerek 
Ülkemizin kültürünü anlatmak ve bilgi alıĢ veriĢinde 
bulunmaya çalıĢıyoruz. Bu konuda Türkiye‘de bir 
ilki baĢlatarak 2006-2008 yılında Amerika‘da arıcılık 
ile uğraĢan Dawn Carl ile Jerry Mixon‘ı ilimizde 
ağırladık. Bunun yanında Dünyada Suni 
Tohumlama konusunda uzman Susan Cobey ile 
Doç. Dr. Ġrfan Kandemir hocamızla 2008 yılı 
Ağustos Ayında günübirlik bir gezi düzenleyerek 
çok güzel bilgiler edindik. Bu konuda bize 
yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Ġrfan Kandemir 
hocama sonsuz teĢekkürler. 

 

Resim 1. Karadeniz Ereğli Ormanlı ilköğretim okulu 
ARICI öğrencilerle toplu halde  

http://selahattinguney.blogspot.com/
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Resim 2. Karadeniz Ereğli Ormanlı ilköğretim okulu 
öğrencilerine uygulamalı arıcılık eğitimi. 

 

Resim 3. Karaelmas üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğrencileri ile uygulamalı arıcılık kursu 

 

Resim 4. Karadeniz Bölge Komutanlığında her 
dönem düzenli olarak açılan arıcılık kursları. 

 

Resim 5. ABD‘den gelen misafirlerimiz ile kovan 
baĢında bilgi paylaĢımı 

 

Resim 6. Susan Cobey ile Makbule Can‘ın arılığını 
ziyaret 

 

Resim 7. Susan Cobey ile fındık toplarken 
(Kültürümüzü de aktarmak gerekli). 
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ARICILIKTA KÖRÜK MALZEMESĠ: SIVI KÖRÜK KULLANIMI 

Smoker Fuel in Beekeeping; Liquid Smoke Usage 

Doç.Dr. Ġbrahim ÇAKMAK, Prof.Dr. Charles I. ABRAMSON, Yük. Zir.Müh. Selvinar 
SEVEN-ÇAKMAK 

 

Arıcılıkta neden körük gereklidir? 

Arıcılıkta körük kullanımının ne kadar önemli 
olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Arıcılıkta ilk 
basamaklardan biri körük kullanmaktan geçer. 
Körüğün hem yangına sebep olmadan güvenli bir 
Ģekilde yakılması ve kullanılması ve hemde 
istenildiği gibi arı ürünlerinde kalıntı bırakmayan, 
arıları fazla rahatsız etmeden çalıĢılmasını 
sağlaması arzu edilir. Hem arıcının arı 
sokmalarından korunması ve hem de arıların 
sokunca öldüğünden arı kayıplarının azaltmak için 
körük kullanmak gerekmektedir. Bu durumda 
arıların alarm feromonu salgılayınca bunun tüm 
arılar tarafından hemen algılanıp birçok arının 
savunma durumuna geçip sokmaya hazır hale 
gelmesi önlenmiĢ olacaktır. Bu yüzden körükle ilgili 
yapılması gereken pratik, basit fakat çok önemli 
olan uygulamaları burada kısaca resimlerle 
anlatmaya çalıĢacağız.  

Körük nasıl kullanılmalı: 

Öncelikle körüğün Ģekilde görüldüğü gibi metal bir 
kova içinde yakılması ile baĢlanır. Körükle çalıĢma 
bitince körüğün içinde su olan bir teneke kutuya 
boĢaltılması veya körüğün ağzının bir tıpa ile 
kapatılarak söndürülmesi gerekmektedir (Resim 
1,2,3,4,5,6). 
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Resimler: Mustafa Civan 

 

Foto: Selvinar S. Çakmak  

Kovanı açmadan önce yapılması gereken ilk ve en 
önemli adım körüğü hazırlayıp kovana giriĢ 
deliğinden rahatsız etmeyecek derecede hafifçe 
duman vermektir. Daha sonra üst kapağı açarken 
yine hafifçe duman vermeye devam edilir ve kapak 
açılır. 

Uzun yıllar arıcılık yapanlar bilirler ki bazen öyle 
zamanlar olur ki özellikle ilkbaharda nektar ve 
polenin iyi geldiği, kovanda genç arıların sayısının 
çok, güneĢli havaların olduğu zamanlar maske ve 
duman vermeden bile kovanı yavaĢça açıp arılarla 
çalıĢılabilir. Özellikle yazın sıcak havalarda 
maskesiz ana arıyı aramak daha rahat ve kolay 
olmaktadır. Fakat bunu yapmak arılar hakkında bilgi 
ve tecrübe gerektirir. Bu durum arının ırkı, hattı gibi 
konuların da dikkate alınmasını gerektiren 
durumdur. 

 

Foto: Selvinar S. Çakmak 

 

Hijyenik Ġtalyan arısı Foto: Selvinar S. Çakmak 

Kullanılan genel körük malzemeleri: 

Arıcılıkta ilk iĢ körüğü yakıp hazırlamakla baĢlar. 
Körüğün hızlı ve güvenli bir Ģekilde hazırlanıp 
kullanılması önemlidir. Arıcılıkta çok çeĢitli körük 
malzemeleri kullanılmaktadır. Çok çeĢit ve sayıda 
olmaları nedeniyle burada sadece bazılarından 
bahsedilecektir. Bunlar baĢlıca; kağıt, karton kutu, 
karton yumurta viyolü,  tezek, çam yaprağı, çam 
kozalağı, ağaç yongası, mısır koçanı, çürümüĢ 
veya kuru ağaç parçaları, kurumuĢ ağaç yaprakları, 
kurumuĢ ot parçaları, eski elbise parçaları, eski 
çuval bezleri ve v.b.. Bunun yanında bazı ülkelerde 
kurumuĢ meyve kabukları veya parçaları körükte 
kullanılmaktadır.  
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Delikli karton kutu. Foto: Dave Cusman 

 

Elbise parçası. Foto: Dave Cusman 

Bunlardan bir kaçını kısaca özetlersek; normal kağıt 
çok kolay yanmasına rağmen çok kısa süre duman 
verip hemen sönmektedir. Karton kutu kağıda göre 
biraz daha uzun sürmesine rağmen öncelikle 
üzerindeki bant veya naylon kısımların çıkarılması 
gerekmekte, ve körüğü çok ısıtıp, fazla kül 
oluĢturmaktadır. Yumurta viyolü hızlı yanmakta 
olduğundan körüğü baĢlatmak için kolay fakat 
duman kısa sürdüğü için körüğün baĢka malzeme 
ile desteklenmesi gerekmektedir. Tezek uzun süre 
duman sağlamasına rağmen hijyenik olmaması 
nedeniyle kullanılmasını önermiyoruz. Bal 
numunelerinin incelenmesinde bazı parazitlerin 
bulunması, bal ve diğer arı ürünlerine bulaĢması 
nedeniyle bu konuda arıcılarımızı her fırsatta tezek 
kullanmamaları konusunda uyarıyoruz.  

 

SıkıĢtırılmıĢ pamuk tabletleri. Foto. Dave 
Cusman 

 

Çam kozalağı. Foto: Dave Cusman 

Çam yaprağı nisbeten iyi duman vermekte, bal ve 
ürünlerinde henüz kalıntı sorunu rapor edilmemiĢ, 
fakat çok uzun süre hizmet vermemektedir. Çam 
kozalağının ise oldukça kuru olması gerekmekte ve 
tutuĢturması zor fakat daha uzun süre duman 
vermesine rağmen katran nedeniyle zamanla 
körüğün ağzını tıkamaktadır. Marangozlardan 
alınan yongalar kısa sürmekte, körüğü çok 
ısıtmakta ve kıvılcım atmaktadır. Mısır koçanı uzun 
süre duman sağlamakta fakat kolay yanmadığından 
baĢlangıçta körüğün baĢka bir malzeme ile ör. 
karton ile yakılması ve daha sonra mısır koçanı 
eklenmesi gerekmektedir. Eski elbiseler uzun süre 
duman sağlamasına rağmen kullanılan maddelere 
ve boyalara göre arılara zarar verebilir veya bal ve 
diğer arı ürünlerinde kalıntı bırakma riski 
bulunmaktadır. 

Bu durumda en güvenilir ve hızlı olarak önce 
yumurta viyolü ile körüğü baĢlatıp, kurumuĢ 
yumuĢak meĢe veya söğüt odunu veya bunların 
mümkünse sıkıĢtırılmıĢ halde tablet Ģeklinde 
kullanılması olacaktır. YurtdıĢında özellikle ABD‘de 
arıcılık malzemelerinden birisi olarak körük 
malzemeleri satılmaktadır. Bunlar sıkıĢtırılmıĢ 
taneler Ģeklinde satılan ağaç ve pamuk gibi körük 
malzemeleridir. 

Körükte istenilen malzeme, arılara zarar vermeyen, 
balda ve arı ürünlerinde sağlığa zararlı kalıntı 
bırakmayacak, hızlı yanan ve uzun süre duman 
sağlayacak malzeme olması talep edilmektedir. 
Böyle bir malzeme arıcılıkta talep gördüğü için 
yurtdıĢında arıcılık malzemeleri arasında 
satılmaktadır. Arılıkta 15-30 dakikada bir körüğü 
açıp tekrar yakmaya çalıĢmak özellikle hızlı 
yapılması gereken koloni kontrolleri ve Ģurup 
verirken yağmacılığın olmaması için hızlıca 
yapılması gerektiği zamanlarda daha önemli hale 
gelmektedir. Bu konuda Ģikayetçi olan çok arıcımız 



ARICI / BEEKEEPER 

Uludağ Arıcık Dergisi ġubat 2009 / Uludag Bee Journal February 2009 15 

bulunmaktadır. Bu yüzden bu konu fazla gündeme 
gelmese de önemli bir konu olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. 

Hızlı ve körük yakmadan bazı durumlarda sıvı 
püskürtme ile sorun bir ölçüde çözülebilir; ABD‘de 
daha çok piknik yaparken kullanılan ve sıvı duman 
olarak satılan ĢiĢenin içeriği; su, doğal Amerikan 
cevizi duman tadı, sirke, pekmez, yakılmıĢ Ģeker 
renklendirici ve tuz.  

ABD satılan sıvı duman ve püskürtme plastik 
ĢiĢesi. Foto: Selvinar S. Çakmak 

 

Sıvı körük malzemesi: 

Arıcılar tarafından genelde bilinmese de özellikle 
yazın sıcak, nemin az olduğu, yangın riskinin 
yüksek olduğu ve hızlı koloni kontrolü yapılacağı 
zaman körük yakmadan koloni kontrolü sıvı körük 
püskürtmesi ile hemen yapılabilir. Aynı zamanda 
ilkbaharda oğul zamanı hem arıların uçmasını 
engellemesi ve hem de sakinleĢtirmesi açısından 
yararlı olabilir. Bunun için öncelikle uyguladığımız 
ve baĢarılı sonuçlar aldığımız sıvı körüğü sizlere 
tanıtmak istedik. Sıvı körük ABD‘de piknikte et 
kızartırken ete duman kokusu vermek için gıda 
kodeksine uygun olarak yine doğal malzemelerden 
üretilmiĢ sıvı duman olarak satılmaktadır. Birçok 
arıcının körük malzemesi olmadığından arılıkta 
etrafta körükte yakacak kuru odun veya yaprak 
aramaktadır. Bu durum kısa sürede bir körüğün 
yeniden hazırlanması ve yakılmasını 
gerektirdiğinden zaman ve iĢ kaybı demektir. 

Sıvı körük kullanımı için Ģekilde görüldüğü gibi basit 
plastik püskürtme ĢiĢeleri yeterli olmaktadır. 
Çerçevelerin üzerinde küçük damlacıklardan sonra 
görüldüğü gibi arılar hızla aĢağı doğru inerek 
çalıĢmayı kolaylaĢtırmaktadır. 

 

Sıvı körük püskürtmeden önce arılar. 

 

Sıvı körük püskürtme sonrasında arılar.  

Foto: S. Çakmak 

Çok fazla kullanmaya gerek olmadan kovanın 
içinde alarm feromonlarını baskılayıcı bir yanık 
kokusu oluĢmakta ve arılar dumana verdikleri 
benzer bir tepki vermektedirler. Arılıkta çok iĢ 
olmadığı ve hızlıca yapılacak kontrollerde veya 
yağmacılığa meydan vermeden hızlıca Ģurup 
verirken bu yöntem yararlı olabilir. 

Bu durumda arıları banyo yaptırır gibi 
kullanılmaması ve sadece birkaç kez püskürtülmesi 
yeterli olmaktadır. 
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Kovanı açıp çerçevelerin üzerine kısa süreli sıvı 
dumanın plastik ĢiĢeden püskürtülerek 
verilmesi 

 

Kovanı açıp çerçevelerin üzerine kısa süreli sıvı 
dumanın plastik ĢiĢeden püskürtülerek 
verilmesi 

Özellikle ilkbaharda kovanlara çok sıkılması 
durumunda kovan içinde nemin artmasına neden 
olacaktır. Nemin artması ise bazı hastalıklara zemin 
hazırlamakta olduğundan koloni için zararlı 
olacaktır. Sıvı körük malzemesi arıcılar tarafından 
da hazırlanabilir ve yanmıĢ odun parçaları ile yanık 
kokusu ve bunun içine seyreltilmiĢ defne, nane, 
kekik, lavanta gibi doğal yağlar eklenerek aynı 
zamanda Varroa‘nın ve Güve‘nin azaltılmasında 
yarar sağlanabilir. Sıvı körük sürekli olarak koloni 
bakım ve kontrollerinde kullanıldıkça bu Ģekilde 
Varrao sayısı her iĢlemde azaltılacağı için iki iĢ 
birlikte yapılmıĢ olacaktır. 

 

 

Sağlıklı Arı Spreyi 

Bu ürün aslında arılarda beslenmeyi artırmak 
arıların verilen Ģurubu veya keki daha hızlı 
tüketmeleri için önerilmiĢtir. Ġçeriği ise nane, yalancı 
oğul otu veya limon otu bitkilerinin yağlarından 
oluĢmaktadır. ABD‘de bazı arıcılar bunu sıvı körük 
malzemesi olarak kullanmaktadır. Özellikle oğul 
alırken çok yararlı olduğu ifade edilmektedir. Bazı 
arıcılar bu ürünü mısır Ģurubu, bazıları Ģeker 
Ģurubu içinde körük yerine kullanmaktadır. Formik 
asit kullanıldığında bazen ana arıların öldürülmesi 
limon otunun verdiği koku nedeni ile 
engellenmektedir. Bu ürüne keklik üzümü yağı 
eklenerek Varroa mücadelesi de yapılmaktadır 
(Schacker M. 2008). 

En kullanıĢlı körük malzemesi nasıl olmalıdır? 

Sıvı körük kullanımı bazı durumlarda kısa arılık 
ziyaretlerinde yarar sağlasa bile kuru körüğün yerini 
alamayacağı açıktır. Çünkü kuru körükte arıların 
ıslanması söz konusu değildir ve arılar suya ve 
neme ihtiyaç duysalar da kuru ortam her zaman 
daha önemlidir. Bu yüzden çoğu zaman daha iyi bir 
yöntem bulunana kadar kuru körük 1. sıradaki yerini 
koruyacaktır. Bunun için kuru körükte fazla ateĢ ve 
sıcaklık üretmeden, fazla kül ve katran 
oluĢturmayan ama uzun süre duman üreten, içinde 
sağlığa zararlı maddeler olmayan doğal malzemeler 
tercih edilecektir.  

Arıcıların bu konuda farklı tercihleri olduğu veya 
bazılarının ortamda ne bulursa onu kullandığı 
bilinmektedir. Aslında bu konu çok basit görünse de 
hem iĢçilik ve zaman açısından hem de arıcılıkta 
bazı iĢlerin zamanında kovanı fazla açık tutmadan 
yapılması gerektiğinden önemlidir. Fakat maalesef 
bu konu arıcılık toplantılarında veya araĢtırmalarda 
gündeme gelmeyen bir konu olmaya devam 
etmektedir. Ġyi hizmet vermeyen bir körüğün arılıkta 
sürekli önemli bir sorun olmaya devam ettiği ve 
yapılacak iĢleri aksattığı bilinmektedir.  

Basit ve kolay görünse de körük sorunu arıcılarımız 
için oldukça önemlidir. Bu yüzden bu konunun 
araĢtırılması ve arıcılarımız için kolay ve etkili bir 
çözüm bulunması gerektiğini ve 
araĢtırmacılarımızın bu konuyu araĢtırma 
gündemlerine almalarının yararlı olacağını 
düĢünüyoruz. Bunun yanında öncelikle 
arıcılarımızın körük için kullandığı yöntem ve 
malzemeleri dergimize yazarak diğer arıcı ve 
araĢtırmacılarla paylaĢması bu çözüm sürecini 
hızlandıracaktır. 
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OKALĠPTÜS 

(Eucalyptus L.) 

GülĢah SAATÇIOĞLU & Hulusi MALYER 

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 16059, Görükle-BURSA 

 

Aromatik her dem yeĢil ağaçlardır. Yaprakları iki 
çeĢitlilik gösterir (heterofili); genç yapraklar 
karĢılıklı-çapraz diziliĢli, yumurtamsı Ģekilli, sapsız 
veya kısa saplı; yaĢlı yapraklar sarmal diziliĢli, 
oraksı Ģekilli, saplıdır. Yapraklar sıklıkla donuk 
mavi-yeĢil renklidir. Çiçekler tek veya Ģemsiyeler 
halindedir. Okaliptüs çiçeklerinin taç ve çanak 
yaprakları birleĢerek bir kapak Ģeklini almıĢlardır. 
Bu kapak çiçekler açtığında düĢer. Kapak yapısının 
düĢmesinden birkaç gün sonrasına kadar diĢi organ 
polen kabul etmediğinden çapraz tozlaĢma 
gerçekleĢmektedir. Bazı yerlerde kuĢlarla 
tozlaĢmanın da katkıda bulunabileceği 
düĢünülmekle birlikte okaliptüslerin tozlaĢmaları 
genel olarak böceklerledir (Davis 1972, Free 1993). 

Okaliptüs cinsinin anavatanı Avustralya olup, 
Türkiye‘de Eucalyptus camaldulensis Dehnh. ticari 
amaçla yetiĢtirilmektedir ve yabancı kaynaklı bu 
bitki tabileĢmiĢtir. Diğer türlerden ise E. robustus 
Sm., E. globulus Lab., E. tereticornis Sm. kültür 
bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir (Davis 1972). 

Türkiye‘de Güney Anadolu‘da yetiĢtirilen ağaçlar 
Eucalyptus camaldulensis türüne ait olup 
memleketimizde ―Adana Okaliptüsü‖ ismiyle 
tanınmaktadır (Baytop 1999). Kaliptos, Ökaliptos, 
Sulfata ağacı (Muğla), Okaliptüs (Aydın, Ġçel, 
Muğla) ve Sıtma ağacı olarak da bilinir (Tuzlacı 
2006). 

Okaliptüs ballı bitkilerden biri olarak kabul edilir 
fakat nektar verimliliği ile ilgili çok az çalıĢma 
yapılmıĢtır. E.ficifolia (F. Muell.) K.D. Hill & L.A.S. 
Johnson üzerine yapılan bir çalıĢmada nektar 
salgılanmasının 2–3 günlük çiçeklerde gün boyu 
devam ettiği ama en yüksek seviyeye bağıl nemin 
yüksek olduğu sabahın erken saatlerinde ulaĢıldığı 
bildirilmiĢtir (Nicholson 1994). 

Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis 
polenleri sarı renklidir ve polen verimi oldukça 
yüksek olduğundan bal arıları için çekicidir. Ayrıca 
arıların geliĢimi için de çok önemli bir polen 
kaynağıdır (Clemson 1985). Mısır‘da yapılan bir 
çalıĢmada bal arılarının Eucalyptus polenlerini en 

fazla sabah 7.00 ve öğleden sonra 15.00 
dolaylarında tercih ettikleri ve gün ortasında da bu 
tercihin azaldığı ortaya konmuĢtur (Free 1993). Batı 
Avustralya‘da ökaliptus bitkisinin iki türü olan 
E.marginata Sm. ve E.calophylla R. Br.‘dan bal 
arılarının topladığı polenler üzerine yapılan bir 
çalıĢmada bu polenlerin yüksek oranda 
karbonhidrat (%56,8–57,6) ile protein içeriğine 
(%19,5–28,2) ve diğer polenlere oranla çok daha az 
miktarda yağ içeriğine sahip olduğu (%0,6–1,1), 
bunların yanı sıra mineral madde olarak potasyum, 
fosfor, kalsiyum, sodyum, magnezyum, çinko ve 
bakır içerdiği bulunmuĢtur (Bell ve ark.1983). 

Okaliptüs balları en kaliteli ballar arasında kabul 
edilmektedir (Terrab ve ark. 2003) ve koyu renkli 
olup karakteristik bir tada sahiptirler. Avrupa 
okaliptüs balları üzerine yapılan bir çalıĢmada 
okaliptüs ballarının myrisetin, trisetin, quersetin, 
luteolin, ve kaempferol flavonoidleri içerdiği 
bulunmuĢtur. Bunların yanı sıra elajik asit ve 
propolis kaynaklı flavonoidler olan pinobanksin, 
pinosembrin ve krizin içerdiği de belirtilmiĢtir. 
Myrisetin, trisetin ve luteoline baĢka hiçbir bal 
örneğinde rastlanmamıĢ sadece Portekiz‘den gelen 
bir funda balı örneğinde az miktarda trisetin 
saptanmıĢ, bu balın da yapılan polen analizi 
sonucunda ökaliptus poleni ile kontamine olduğu 
bulunmuĢtur (Martos ve ark. 2000). Silici ve 
Gökçeoglu (2007)’nun Antalya ve çevresinden 
toplanmıĢ bal örnekleri üzerinde yaptıkları 
çalıĢmada 25 örnekten 4 tanesinde minör miktarda 
(< %3), 1 tanesinde önemli miktarda (% 3 – 15), 1 
tanesinde ise predominant (> % 45) olarak 
Eucalyptus spp. polenlerine rastlandığı bildirilmiĢtir. 
Yunanistan‘da yapılan melisopalinolojik çalıĢmada 
ise okaliptüs polenlerine köknar, pamuk, portakal ve 
kekik ballarında, çoğunlukla % 45‘ten az 
miktarlarda rastlanmıĢtır (Tsigouri ve ark. 2004). 
Eucalyptus polenleri Cezayir ballarında en sık 
rastlanan polenler olarak bulunmuĢtur 
(Ouchemoukh ve ark. 2007). Ayrıca Ġtalya, Ġspanya 
ve Portekiz‘de bal arıları tarafından yoğunlukla, 
Yunanistan ve Fransa‘da ise nadiren unifloral 
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ökaliptus balı yapıldığı bildirilmiĢtir (Oddo ve ark. 
2004). 

Eucalyptus cinsi tüm dünyanın tropik bölgelerinde 
geniĢ yayılıĢa sahip bir bitki olsa da bu cinse ait 
sadece 20 tane tür ticari amaçla kullanılmaktadır. 
Bu türlerin baĢlıcaları; Eucalyptus citriodora Hook., 
E. dives Schau., E. fruticetorum F. Muell., E. 
globulus Lab., E. radiata Sieb ex D.C., E. smithii 
R.T. Baker ve E. staigeriana F. Muell ex F.M. 
Bail.‘dır (Free, 1993). 

 

ġekil 1: Okaliptüs ağacı 

Kaynak: 
http://www.dkimages.com/discover/previews/818/50
062935.JPG 

Okaliptüs bitkisinin özellikle yaprakları tıbbi amaçla 
kullanılmaktadır. Folium Eucalypti; Eucalyptus 
globulus ve buna yakın diğer türlerin (Myrtaceae) 
yaĢlı dallarından toplanıp gölgede kurutulmuĢ 
yapraklarıdır. 15–30 cm uzunluk ve 2–5 cm 
geniĢlikte, tam kenarlı, orak biçiminde, sert, gevrek 
ve sarımsı yeĢil yapraklıdır. Kâfura benzer kokulu, 
baharlı ve acımsı lezzetlidir. BileĢiminde uçucu yağ 
(% 3–5) tanen, acı madde ve rezin taĢır. Kabız, 
antiseptik ve balgam söktürücü olarak kullanılır. 
ġeker hastalığına karĢı da tavsiye edilmektedir. 
Ġnfüzyonu (% 2) bal ile tatlandırılarak günde 2–3 
bardak olarak içilir (Baytop,1999). Okaliptüs esansı, 

Eucalyptus globulus ve yakın türlerin taze 
yapraklarından su buharı distilasyonu ile elde edilen 
uçucu yağdır. Renksiz veya hafif sarı renkli, kâfura 
benzer kokulu serinletici lezzetli bir sıvıdır. %60–90 
ökaliptol (sineol) taĢır. Haricen deri üzerine 
sürülerek veya buğu Ģeklinde antiseptik olarak 
kullanılır. Batı ve Güney Anadolu‘da bol miktarda 
yetiĢtirilen E. camaldulensis türünün yapraklarında 
2% civarında uçucu yağ bulunur. Bu uçucu yağ 
ökaliptol miktarının çok düĢük olması nedeni ile 
tıbbi amaçla kullanılmaz (Baytop, 1999). 

 

ġekil 2: Okaliptüs yaprakları 

Kaynak: http://plataforma.cepmarbellacoin.org 

 

ġekil 3: Okaliptüs çiçekleri 

Kaynak: 
http://www.unex.es/polen/LHB/img1/img1/IMG0086.
jpg 

KAYNAKLAR 

Baytop, T. 1999. Türkiye‘de Bitkilerle Tedavi, 
GeçmiĢte ve Bugün. Ġstanbul, Nobel Tıp 
Kitapevleri, 284 s. 



ARICI / BEEKEEPER 

Uludağ Arıcık Dergisi ġubat 2009 / Uludag Bee Journal February 2009 19 

Bell, R.R., Thornber, E.J., Seet J.L.L., Groves, 
M.T., Ho, N.P. and Bell, D.T. 1983. 
Composition and protein quality of honey-bee 
collected pollen of Eucalyptus marginata and 
Eucalyptus calophylla. The Journal of Nutrition. 
113 (12): 2479–84.  

Clemson, A. 1985. Honey and pollen flora, Inkata 
Pres, Melbourne, VIC. 

Davis, P.H. 1972. Flora of Turkey and the East 
Aegean Islands. Edinburgh University Press. 
Volume: 4, page 173. 

Free, J.B. 1993. Insect Pollination of Crops. 
Academic Pres, New York. 2nd Edition. 684 p. 

Martos, I., Ferreres, F. and Tomas-Bárberán, F. A. 
2000. Identification of flavanoid markers for the 
botanical origin of Eucalyptus honey. J. Agric. 
Food. Chem. 48: 1498–1502. 

Nicholson, S.W. 1994. Eucalyptus nectar- 
production, availibility, composition and osmotic 
consequences for the larva of the Eucalypt 
Nectar Fly, Drosophila- Flavohirta. South 
African Journal of Science Volume: 90, Issue: 
2, pp: 75–79. 

Oddo, L.P., Piana, L., Bogdanov, S., Bentabol, A., 
Gotsiou, P., Kerkvliet, J., Martin, P., Morlot, M., 

Ortiz Valbuena, A., Ruoff, K., Von Der Ohe, K. 
2004. Botanical species giving unifloral honey 
in Europe. Apidologie 35: S82-S93. 

Ouchemoukh, S., Louaileche, H., Schweitzer, P. 
2007. Physicochemical characteristics and 
pollen spectrum of some Algerian honeys. 
Food Control 18: 52–58. 

Silici, S. and  Gokceoglu, M. 2007. Polen analysis 
of honeys from Mediterranean Region of 
Anatolia. Grana 46: 57–64. 

Terrab, A., Díez,  M.J. and  Heradia, F.J. 2003. 
Palynological, physico-chemical and colour 
characterization of Moroccan honeys: I. River 
red gum (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) 
honey. International Journal of Food Science 
and Technology 38: 379–386. 

Tsigouri, A., Passaloglou- Katrali, M., Sabatakou, 
O. 2004. Palynological characteristics of 
different unifloral honeys from Greece. Grana 
43: 122–128. 

Tuzlacı, E. 2006. Türkiye Bitkileri Sözlüğü-A 
Dictionary of Turkish Plants. Alfa Yayınları, 353 
s. 

 

 

 

ERDEM KOVAN YARIM SAYFA REKLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARICI / BEEKEEPER 

U. Arı Drg. ġubat 2009 / U. Bee J. February 2009 20 

MARMARA BÖLGESĠNDE ĠKLĠM VE ARICILIK UYGULAMALARI 

Climate and beekeeping practices in Marmara Region 

Zir. Müh. MürĢid KORKUT 

Arıcılığın iklim koĢullarına bağlı kalınması, 
üreticilerin hava tahminlerini takip etmeleri ve 
üretim uygulamalarında Ģekillendirme yaparak 
genel bir yorum yapmalarını gerektirmektedir. 
Üreticinin iklime göre üretimini Ģekillendirmesi, hava 
koĢullarının yıldan yıla farklılık göstermesi ile daha 
da önem kazanmaktadır. Bir sene kasım ayında 
hava sıcaklıklarının 10 derece düĢüĢle 
seyretmesine rağmen, baĢka bir sene Ocak ayına 
kadar 10 derecenin üzerinde sıcaklıkların seyri, 
bakım ve besleme uygulamalarında farklılıklara 
neden olmaktadır. Genel coğrafi yapının farklılıkları 
da hissedilebilir sıcaklık farklılıklarında değiĢiklikler 
meydana getirebilir. Bu değiĢken yapı Marmara 
Bölgesinde daha çok göze çarpmaktadır. Marmara 
Bölgesi'nin Genel Özellikleri; 

Yükseltisi en az olan bölgedir. 

Ekili - dikili arazi oranı %30 ile 1. sıradadır. 

Ġklimler arasında geçiĢ özelliğine sahiptir. Bu 
sebepten tarım ürünleri çeĢidi fazladır. 

Genel orman dağılımında %11,5 ile 4. sıradadır. 

Kıtalar ve denizler arasında geçiĢ özelliğine 
sahiptir. 

Marmara Bölgesi'nin kuzey Ege'yi de içine alacak 
Ģekilde güney kesiminde görülür. KıĢları Akdeniz 
iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar 
yağıĢlı değildir. Karasal iklim kadar kıĢı soğuk, yazı 
da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı 
Marmara iklimi; karasal, Karadeniz ve Akdeniz 
iklimleri arasında bir geçiĢ özelliği göstermektedir. 
Buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünü alçak 
kesimlerde Akdeniz kökenli bitkiler, yüksek 
kesimlerde kuzeye bakan yamaçlarda; Karadeniz 
bitki topluluğu özelliğindeki nemli ormanlar 
oluĢturmaktadır. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama 
sıcaklığı 4,9° C, sıcak ay olan Temmuz ayı 
ortalama sıcaklığı 23,7°C, yıllık ortalama sıcaklık 
14,0° C dir. Ortalama yıllık toplam yağıĢ 595,2 mm. 
ve yağıĢların çoğu kıĢ mevsimindedir. Yaz 
yağıĢlarının yıllık toplam içindeki payı %11,7 dir. 
Yıllık ortalama nispi nem %73'tür. 
(www.dmi.gov.tr/..../zirai-calismalar) 

Marmara Bölgesinde yetiĢtirici tekniklerinde önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Kuzeyde kalan bölgelerin 
Karadeniz bitki topluluğuna ve Karadeniz iklimine 

benzerlik göstermesinin yanında arıcılık 
uygulamalarında da Karadeniz arıcılık 
uygulamalarının yapılandığı görülmektedir. Aynı 
durum Güney Marmara içinde geçerlidir. Akdeniz 
ikliminde arıcılık uygulamalarının Güney Marmara 
Ġllerinde görülmesine ĢaĢmamak gerekmektedir. 
Bitki örtüsündeki benzerlik arıcılarımızın bu 
teknikler ile verimlilik sağlayabilmeleri ile doğru 
orantılıdır. Bir geçiĢ iklimi özelliği görülmesi, 
uygulamaların tatbikinde çok radikal karalar 
alınmadıkça, sorunsuz bir üretim yapılmasına 
imkân tanımaktadır. Arıcılık uygulamalarının aylara 
göre değerlendirilmesi bu bakımdan yanlıĢ 
olacaktır. Sıcaklık değerlerine göre değerlendirme 
yapılması ve o yıl içerisinde iklimsel faktörlerin göz 
önüne alınarak uygulamaların Ģekillendirilmesi daha 
sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır. 

 

Resim: MürĢid KORKUT 

Ülkemizde koloni varlığının yüksekliği ve zengin 
bitki örtüsünün her zaman dile getirilmektedir. 
Ancak koloni kayıplarının da küçümsenmeyecek 
düzeyde olması dikkat edilmesi gereken önemli bir 
sorundur. Koloni kayıplarını engellemek ve bu 
konuda yapılması gerekenlerin saptanması, daha 
sağlıklı üretim yapılabilmesi ve verimliliğin 
yükseltilmesine en önemli katkıyı sağlayacaktır. 



ARICI / BEEKEEPER 

Uludağ Arıcık Dergisi ġubat 2009 / Uludag Bee Journal February 2009 21 

Arıcılık açısından aynı il sınırları içerisinde hatta 
aynı köyde farklı bitki örtüsüne sahip alanlarda 
hasat dönemleri farklı olabilir. Bunun yanında 
ilaçlama, kontrol, bakım ve besleme gibi tüm 
uygulamalarında farklı zamanlarda olması gayet 
normaldir. Arıcının bulunduğu yerin bitki yapısını, 
rüzgâr durumunu, kurak zamanlarını iyi tespit 
edilmesi gereklidir. Tahminde bulunamıyor ise; 
koloni kontrollerinde, kolonilerin durumuna göre bu 
kriterler Ģekillendirmelidir. Yeni arıcıların o bölgenin 
tecrübeli arıcılarında bu bilgileri almaları Ģarttır. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Özellikle kıĢ kayıplarında hastalık ve zararlıların 
etkilerinin yanında, yanlıĢ arıcılık uygulamaları ile 
kolonilerin kaybedilmesi nerede ise birbirine yakın 
değerleri bulmaktadır. KıĢ aylarının çok sert geçtiği 
durumlarda; çok zayıf kolonilerle kıĢı sağlıklı 
geçirmek mümkün olmasının yanında; ilkbahar 
aylarında sıcaklığın yüksek ancak yağıĢlı geçen 
uzun bir dönemde uçuĢların mümkün olmaması 
durumunda, koloniler besin gereksinimleri 
bakımından önemli sıkıntılar yaĢamaktadır. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Ilıman kuĢakta arıların kıĢlatılmasında kolonilerde 
her daim genç nüfusun varlığının bulunmasının 
büyük önemi vardır. Ege Bölgesinde çam balı 
üretim döneminde polen yetersizliği ile kolonilerin 

yavrulama miktarında azalma koloni nüfusunun 
azalmasına, yoğun bal akımına uçuĢun artması da 
kovan içerisinde bulunan nüfusun çabuk 
yaĢlanmasına ve azalmasına etki ettiği 
gözlemlenmektedir. Bu verimsiz geçen sonbahar 
aylarında 1,5–2 ay kolonide yavrulama eğiliminin 
azalması ile daha sonra ki dönemde birden 
sonbahar bitki örtüsünde koloninin bal kaynağını 
bularak çalıĢması benzer özellikleri göstermektedir. 
Ġki durumda da koloniler hızlı bir Ģekilde azalmakta 
veya mevcut bireyler yaĢlanmaktadır. Bu kıĢa genç 
koloniler ile girilmesi kriterine uymamaktadır. 
Bahara zayıf ve direnci azalmıĢ kolonilerle 
çıkılmasına neden olacaktır. Hatta kıĢın seyrine 
göre daha kötü sonuçlarla da karĢılaĢılabilir. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Kolonilerin gücüne göre kovan içerisinde gıda 
depolarının varlılarının her zaman kontrollerinde 
büyük önem vardır. Özellikle sonbahar aylarında 
bunların telafisinin sağlanması daha da önemlidir ki; 
kıĢ aylarında kolonilere müdahalenin mümkün 
olamayabilir. Arıcının sonbaharda iyi bir saptama 
yapması ile kıĢ ihtiyacında eksikliğin belirlenerek 
giderilmesi önemlidir. Bir koloninin kemer balını 
doldurmuĢ olarak kovanın altına doğru 
konuĢlanması, bulunduğu alanda depo bala 
rahatlıkla ulaĢabilecek güçte olması önemlidir. 

Hastalık kontrollerinin sağlıklı yapılması da 
sonbaharda büyük önem taĢımaktadır. Sonbaharda 
özellikler daha önce denenmiĢ ve etkili olduğuna 
emin olunan ilaçların kullanılmasında büyük önem 
vardır. Hava koĢullarının birden kötüleĢmesi yapılan 
ilaçlamanın etkili olup olmadığının kontrol 
edilmesinde zorluklar meydana getirebilir. Özellikler 
varroa da, ilk defa kullanılacak bir ilacın ilkbaharda 
kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Etkili olmadığı 
gözlemlendiğinde zararlarının ve eksikliklerinin 
giderilmesi sonbahara ilaçlamasına nazaran daha 
kolay olacaktır. Yine kontrollerin zor 
yapılabilmesinden ve zamanın azlığından dolayı, 
ilaçlamaların çok geç döneme bırakılmamasında da 
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büyük fayda vardır. Yapılan ilaçlamanın ardından 
bir baĢka etken maddeli ilaç ile birkaç kovandan 
oluĢan bir kontrol grubuna ilaçlama yapılarak; 
kullanılan ilacın verimliliğinin değerlendirilmesinde 
fayda vardır. Varronın zamanla aynı ilaçlara direnç 
sağlama kabiliyeti, bazı seneler koloni içerisinde 
yoğunluğunun daha yüksek olması gibi özellikleri 
unutulmamalıdır. 

Sonbahar döneminde mecbur kalınmadıkça; ana 
arı değiĢtirilmesi yerine, ilkbahar döneminde ana arı 
değiĢtirilmesi daha sağlıklı olacaktır. Ġlkbaharda ana 
arının kontrollerinin ve konulan ana arının verimsiz 
olması durumunda yeni bir ana arının konulması ve 
kabul ettirilmesi daha kolay olacaktır. Sonbaharda 
hava koĢullarının kötüleĢmeye baĢlaması ile 
kontrollerin güçleĢmesi ana arı kontrollerinde 
sıkıntılar doğurabilir. 

 

Resim: Selvinar S.ÇAKMAK 

Kovanların değiĢtirilmesinin de çok geç dönemlere 
bırakılmamasında önem vardır. Mecburi değil ise 
ilkbaharda kovanların değiĢtirilmesi daha iyi 
olacaktır. Kovan içerisinde propolis ile gerekli 
alanların sıvanması, kovan giriĢlerinin 
muhafazasının yapılmasından sonra yeni bir 
kovanda arıların aynı iĢlemleri tekrar yapmaları ve 
bunun için gerekli ısıyı sağlamaları her zaman 
mümkün olmamaktadır. Kolonilerin gücüne göre 
uçuĢ deliklerinin daraltılması arılıkta her zaman 
kontrol edilmesi gereken bir iĢtir. Bu koloni 
savunmasının birinci ayağıdır. Bir koloni 
savunmasını iyi sağlıyor ise diğer iĢlere zaman 
ayırabilir. Ancak kovan savunmasını sağlayamayan 

bir koloni hayatta kalsa bile, yağmalanma 
tehditlerini savuĢturmaktan içerideki düzeni 
sağlamakta ve gerekli diğer çalıĢmaları yapmakta 
çok geri kalacaktır. 

Zayıf kolonilerin birleĢtirilmesi bazı kolonilerin 
hayatta kalabilme Ģansını arttıracaktır. Bu sayede 
kovan içerisine hâkim kolonilerin arılıkta bulunması 
sağlanmaktadır. 10 çerçevelik bir kovanda 2 
çerçevelik kolonilerin kıĢlaması, kıĢ koĢullarının 
sertleĢmesi durumunda pek sağlıklı olmamaktadır. 
Bu 10 odalı bir evde 3–4 nüfuslu bir ailenin 
oturmasına benzemektedir. Bunun yanında 
kolonilerin kontrol edebildikleri alana hapsedilmeleri 
o alanı ısıtmaları bakımından da kolaylık 
sağlayacaktır. 6 çerçeve nüfusta bir koloninin 
kullanmadığı çerçevelerin alınarak bu alana bölme 
tahtaları, örtüler ile daraltmaların yapılması gereksiz 
alanların ısıtılmasına mani olacaktır. Kolonilerin 
ısınmak için bal tükettikleri ve soğuğu ne kadar çok 
hissederlerse o kadar çok bal tüketecekleri 
unutulmamalıdır. 

Kolonilerin kıĢlatıldığı alanın iyi seçilmesi 
verimliliğin ve baĢarının en önemli 
anahtarlarındandır. Rutubet oranı az, kıĢ 
güneĢinden faydalanılan, soğuk kuzey 
rüzgârından korunaklı güney yamaçlarında 
kıĢlamak daha iyi bahara çıkıĢ sağlamaktadır. 

Günümüz önemli gündemlerinde küresel ısıma 
konusunda senaryo ve tespiti duyduk ve bunun 
canlılar üzerine farklı etkilerde bulunmasına dair 
teorilerden üreticimizin birçoğunun haberi vardır. Bu 
en azından Ģöyle bir sorunu karĢımıza 
çıkarmaktadır. Canlılar âleminde doğal ortamda 
hayatta kalabilme yeteneği daha da zorlaĢmaya 
baĢlamaktadır. Ġnsan eli altında yetiĢtiricilikte 
hayatta kalabilme yeteneği yüksek ırkların 
seçiminin yeterli yapılamaması koĢullarının hâkim 
olduğu da göz önünde bulundurulduğunda; 
üretimde bulunan insanların kullandıkları canlıların 
karĢılaĢtıkları olumsuzlukları hemen tespit etmeleri, 
olumsuzluklar ile karĢılaĢmadan olasılıkları 
değerlendirmeleri büyük önem taĢımaktadır. 
Olumsuz koĢullarla mücadele etmemize rağmen 
günü kurtaran tedbirler almamız, daha sağlıklı ve 
verimli çözüm yollarına gitmememiz; ileri yıllarda 
daha da zor koĢullarda üretim yapmaya 
çalıĢmamıza neden olacaktır. Verimli ve karlı üretim 
için; verimli ırkların seçimine önem verilmesi ülkesel 
fayda olarak görülmelidir. 
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BÜYÜK BALMUMU GÜVESĠ Galleria mellonella L.’nın (Lepidoptera: 

Pyralidae) KONTROLÜNDE KARBONDĠOKSĠTĠN (CO2) KULLANIMI 

The Using of Carbon dioxide (CO2) on Controlling of The Greater Wax Moth’s 
Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Damages 

(Extended Abstract in English can be found at the end of this article) 
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ÖZET: Bu çalıĢma bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde üretim dönemi sonrası sonbahar 
daraltmasında kovanlardan alınarak tekrar kullanılmak üzere depolanan petekleri tahrip ederek tekrar 
kullanılmaz hale getiren büyük balmumu güvesi Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’ye 
karĢı mücadelede karbondioksit (CO2) kullanımının etkisini belirlemek amacıyla Ekim-Nisan 
aylarında, Doğu Akdeniz Sahil kuĢağında yürütülmüĢtür. 

Denemede kullanılacak petekler koloniden alındıktan sonra hiçbir uygulama yapılmaksızın boĢ 
kovanlara yerleĢtirilmiĢ ve 20 gün açık alanda bekletilerek bal mumu güvesi ile doğal olarak 
bulaĢıklık sağlanmıĢtır. Yapılan kontrolde büyük bal mumu güvesi larvası ve yumurtası bulunan 109 
petek seçilerek tesadüf olarak 50 ve 59 arılı iki gruba ayrılmıĢtır. Birinci gruba CO2 uygulaması 
yapılmıĢ, ikinci gruba ise hiçbir uygulama yapılmamıĢ ve kontrol grubu olarak kullanılmıĢtır. Her iki 
gruptaki peteklerin tamamı içerisine büyük boy çöp poĢetleri yerleĢtirilmiĢ kovanlar içerisine 
koyulmuĢ ve karbondioksit uygulaması sonrası poĢetlerin ağzı bantlanarak kapatılmıĢtır. AraĢtırma 
sonucu yapılan kontrolde karbondioksit uygulanan peteklerin % 92’ sinde herhangi bir tahribat 
gözlenmezken kontrol grubundaki peteklerin % 59.33 gibi önemli bir kısmının kullanılamayacak 
Ģekilde zararlı tarafından tahrip edildiği belirlenmiĢtir.  

Bu çalıĢma kabartılmıĢ balmumu peteklerin arazi Ģartlarında depolanmasında herhangi bir kimyasal 
kalıntı problemi olmayan karbondioksitin (CO2) arıcılar tarafından güvenle büyük balmumu güvesi (G. 
mellonella) mücadelesinde kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

GĠRĠġ 

Büyük balmumu güvesi (G.mellonella) bal arılarının 
(A.mellifera) ekonomik zararlılarından olup; arıcılık 
yapılan, özellikle düĢük rakımlı, ılıman iklim 
bölgelerinde yaygın olarak bulunmakta (Allan, 
2000), ve tüm dünyada arıcıların peteklerini 
korumada sıkıntıya düĢtükleri önemli bir zararlı 
olarak tanınmaktadır (Sanford, 2003). Büyük 

balmumu güvesinin ergin, pupa ve yumurta 
evresindeki bireyleri kabartılmıĢ peteklerde 
tahribata neden olmazken, larvaları; uygun çevre 
Ģartlarında (sıcaklık, nem, besin) kolonilerin iĢçi arı 
varlığına bağlı olarak farklı seviyelerde zarar 
vermektedirler. Büyük balmumu güvesi ortam 

sıcaklığının 4 C' nin üzerinde ve oransal neminin 
%70 civarında olduğu ortamda geliĢmekte, 
genellikle depolanan kabartılmıĢ peteklerin iç 



ARI BĠLĠMĠ / BEE SCIENCE 

Uludağ Arıcık Dergisi ġubat 2009 / Uludag Bee Journal February 2009, 9 (1): 26-31 28 

kısımlarında tüneller açarak peteğin tekrar 
kullanılma olasılığını ortadan kaldırmaktadır 
(HaeWoon ve ark., 1995, Ritter ve ark., 1992). 
Sağlıklı ve güçlü kolonilerde büyük balmumu güvesi 
(G.mellonella) hasarı, iĢçi arıların zararlıyı 
baskılamaları sonucu arıcılar tarafından fark 
edilmezken, çeĢitli nedenlerle ergin iĢçi arı sayısı 
azalmıĢ zayıf kolonilerde önemli ekonomik kayıplar 
ile arıların kovanı terk etmesi gözlenebilmektedir 
(Sanford, 2003). 

Büyük balmumu güvesine karĢı kabartılmıĢ 
peteklerin korunmasında çeĢitli ülkelerde kimyasal 
(aluminum phosphide, methyl bromide, ethylene 
dibromide, paradichlorobenzene (Naftalin), kükürt), 
fiziksel (soğuk-sıcak) uygulamaları ve biyolojik 
insektisitler (Bacillus thuringiensis) gibi mücadele 
yöntemleri farklı Ģekillerde kullanılmaktadır (Shieh, 
1981; Tutkun ve ark., 1987; Ritter ve ark., 1992; 
Ahmad, 1994; Yacobson ve ark., 1997; Delaware, 
2000; Kumova ve Korkmaz, 2002). 

Ülkemizde 5 milyona yakın bal arısı kolonisinden 
yaklaĢık 3.500–4.000 ton/yıl bal mumu üretilmekte 
(Anonim, 2006) olup; arılıkların değiĢik oranlarda 
büyük balmumu güvesi (G. mellonella) ile bulaĢık 
olduğu bildirilmektedir (Çağlar ve ark., 2001). Arı 
kolonilerinde 1 kg balmumu üretimi için ortalama 8-
10 kg bala eĢdeğer nektar tüketmeleri 
gerekmektedir (Whitcomb, 1946). Dolayısıyla 
koloninin gereksinimi olan peteklerin yapımı 
sırasında, arılar bal üretimi için kullanılacak nektarı 
balmumu üretiminde kullanılmakta ve birim kovan 
baĢına bal üretimi azalmaktadır. Ayrıca arıcılar 
arazi Ģartlarında temel petek bağlama iĢleri ile 
uğraĢtıklarından iĢ gücü kayıpları gözlenmektedir. 

Bu çalıĢma; Batı Akdeniz sahil 
kuĢağında(Samandağ/Hatay) gezginci arıcılık 
Ģartlarında kovanlarda depolanan kabartılmıĢ 
peteklerde büyük balmumu güvesi ile mücadelede 
karbondioksitin etkinliğini belirlemek amacıyla 
yürütülmüĢtür. 

MATERYAL VE METOT 

AraĢtırma; karbondioksit ve kontrol olmak üzere iki 
grup halinde 05/10/2006-10/05/2007 tarihleri 
arasında Hatay ili Samandağ ilçesinde arazi 
koĢullarında yürütülmüĢtür. Sonbahar bakımında 
sıkıĢtırılan kolonilerdeki fazla boĢ petekler 
toplanarak büyük balmumu güvesinin erginlerinin 
yumurta bırakabilmesi için yeterli giriĢ aralığı 
bulunan arısız kovan ve ballıklarda 20 gün süre ile 
açık arazide bekletilmiĢlerdir. Bu süre sonunda 

büyük balmumu güvesi larvaları ile eĢdeğer 
bulaĢıklık oranına sahip toplam 109 adet çıtalı, 
kabartılmıĢ, 2 yıllık petekler denemede kullanılmak 
üzere ayrılmıĢtır. Ayrılan petekler piyasada büyük 
boy çöp torbası olarak adlandırılan (65x80 cm) 
polietilen plastik poĢetlere 4‘erli olmak üzere her 
kovana 2 poĢet ve bunlar içerisine toplam 8 adet 
petek yerleĢtirilmiĢlerdir. Kontrol grubunda hiçbir 
mücadele uygulaması yapılmayan 59, karbondioksit 
grubunda 50 adet çıtalı petek kullanılmıĢtır. 

Karbondioksit uygulamasında yoğunluk 2 kg/m
3 

olacak Ģekilde her poĢete 55 gr veya her kovana 
110 gr karbondioksit hassas terazi ile tartılarak 
peteklerin koyulduğu plastik poĢetlere verilmiĢtir. 
Plastik torbaların ağzı içeriye hava ve zararlı 
girmeyecek Ģekilde katlanarak ambalaj bandı ile 
yapıĢtırılmıĢtır. Kontrol grubundaki kovanlarda 
bulunan plastik torbaların da ağzı benzer Ģekilde 
kapatılarak açık arazide 10/04/2007 tarihine kadar 
depolanmıĢlardır.  

Karbondioksit uygulamasından sonra deneme 
sonuçlandırılıncaya kadar haftada bir olmak üzere 
peteklerin bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem‘i 
ölçülerek kaydedildi. Yapılan ölçümlere 
bakıldığında sıcaklığın (gündüz, 10

0
C‘nin üzerinde) 

ve nem‘in (% 50-70) büyük balmumu güvesi 
geliĢimi için oldukça uygun olduğu belirlendi. 

AraĢtırma sonucunda, üzerinde büyük balmumu 
güvesi geliĢmemiĢ ve kolonilerde tekrar kullanılabilir 
durumda olan petekler zarar görmemiĢ gruba, 
kullanılamaz durumdaki tahribata uğramıĢ petekler 
ise zarar görmüĢ gruba kaydedilmiĢtir. Elde edilen 
veriler non-parametrik Mann Whitney U Testine 
göre analiz edilerek değerlendirilmiĢtir (Gamgam, 
1989). 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Gezginci arıcılık uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılan kabartılmıĢ balmumu peteklerin açık arazi 
Ģartlarında kovan içerisinde depolanması sırasında 
büyük mum güvesine karĢı CO2 uygulamasının 
etkisinin araĢtırıldığı bu denemede CO2 uygulaması 
yapılan grupta peteklerin % 92‘ si büyük balmumu 
güvesi zararı gözlenmezken kontrol grubundaki 
peteklerin ancak % 40.67‘sinin kullanılabilir 
durumda olduğu tespit edilmiĢtir. BaĢka bir ifade ile 
uygulama grubunda zararlı tahribatı % 8 iken 
kontrol grubunda bu oran % 59.33 olarak 
belirlenmiĢtir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda, 
karbondioksit (CO2) uygulamasının açık arazi 
depolama koĢullarında büyük balmumu güvesi 
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üzerine etkisi(P0.01) önemli bulunmuĢ olup 
araĢtırma gruplarındaki büyük balmumu güvesi 

zararı gözlenen ve gözlenmeyen çerçeveli petek 
sayıları Ģekil‘de gösterilmiĢtir. 

 

Ülkemizde profesyonel anlamda gezginci ticari 
arıcılık yapan tarımsal iĢletmelerin büyük çoğunluğu 
kıĢlama amacı ile çevre koĢullarının karasal iklime 
sahip iç bölgelere göre daha ılıman geçtiği, geç 
sonbahar ve erken ilkbahar döneminde 
vejetasyonda çiçekli bitkilerin bulunabildiği sahil 
kuĢaklarını tercih etmektedirler. KıĢlama bölgelerine 
taĢınan arılıklardaki kolonilerde sonbahar 
daraltması sonucu fazla petekler toplanarak arazi 
Ģartlarında depolanmaktadır. Ilıman sahil 
kuĢaklarındaki kıĢlama bölgelerinde ısı ve nem gibi 
çevre Ģartları çoğunlukla büyük balmumu güvesi 
larvalarının geliĢmesi için uygun olduğundan 
depolanan peteklerde yoğun zararlar 
gözlenmektedir. Ülkemiz arıcıları zararlı 
populasyonunu kontrol amacı ile çeĢitli uygulamalar 
(naftalin, aluminum phosphide, kükürt) ile 
kabartılmıĢ peteklerini korumaya çalıĢmaktadırlar. 
Karasal iklim bölgelerinde kıĢlatılan arı kolonilerinde 
ve depolanan fazla peteklerde çevre Ģartları 
(sıcaklık ve nem) uygun olmadığından dolayı 
ilkbahar dönemine kadar zararlı aktivasyonu 
gözlenmemektedir. Paradichlorobenzene (naftalin) 
ve aluminum phosphide son yıllarda arıcılar 
tarafından yoğun olarak kullanılması sonucu 
özellikle bal arısı ürünlerinde kodeks değerleri 

üzerinde kalıntılara rastlanılmakta, gıda güvenliği 
ve halk sağlığı açısından olumsuzluklara neden 
olmaktadır. 

Krell (1996) kabartılmıĢ peteklerin normal depolama 
koĢullarında büyük mum güvesinden zarar 
gördüğünü ve bu zararlıdan korunmada en güvenilir 
çözümün peteklerin eritilerek balmumu kalıpları 
Ģekline getirilmesi veya soğuk ortamlarda 
saklanması gerektiğini vurgularken, Allan, (2000) 
soğuk koĢullarda depolamanın uygulaması ucuz, 
uygulanabilir ve güvenli bir yöntem olduğunu 
bildirmiĢtir. Ancak ülkemizde soğuk Ģartlarda 
depolama karasal iklim Ģartlarının hakim olduğu 
yüksek rakımlı alanlar ile iç bölgelerde olduğundan 
bu bölgelerde yaygın depolama uygulamaları pek 
pratik olmamaktadır. 

Dominguez ve Bande (1992), boĢ balmumu 
peteklerin korunması amacıyla kullanılan 
phosphamine maddesinin büyük mum güvesinin 
tüm larvalarını öldürdüğünü, ilaçlı peteklerin arı 
ölümüne neden olmadığını, kükürt buharının mum 
güvesine karĢı çok etkili olduğunu bildirmektedirler. 
Paradiklorbenzen çeĢitli ülkelerde mum güvesine 
karĢı yaygın olarak kullanılmasına rağmen 
peteklerde fumigant olarak kullanıldığında bal ve 
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balmumu tarafından emilerek tutulabilmekte, kalıntı 
etkisinden dolayı da kullanımı önerilmemektedir 
(Allan, 2000). Sattigi ve ark. (1993) büyük bal 
mumu güvesine karĢı kovan içinde kalsiyum 
polisülfür kullanımının % 78-90 düzeyinde etkili 
olduğunu ve arılara herhangi bir zararı olmadığını 
bildirmektedirler. Çağlar ve ark. (2001) kükürt 
dioksitin etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında 10 gr 
SO2/0.1 m

3 
uygulamasının etkinliğini % 100, 7.5 gr 

SO2/ 0.1m
3 

uygulamasının etkinliğini ise % 56 
olarak bildirmiĢlerdir. Arazi Ģartlarında kükürt 
uygulamasının kapalı bir alana ihtiyaç duyması ve 
yangınlara neden olabilmesi gibi sebeplerle 
kullanımında zorluklar bulunmaktadır. 

Verma (1995), mum güvesine karĢı biyolojik 
insektisit olan Bacillus thuringiensis kullanarak 
yaptığı araĢtırmada büyük mum güvesi larvalarında 
ölüm düzeyinin % 98.7 olduğunu bildirmiĢtir. 
Kumova ve Korkmaz (2002), ticari tuz kullanımının 
kabartılmıĢ peteklerin korunması üzerine etkisini 
araĢtırdıkları çalıĢmada, peteklerin bozulmama 
düzeyini %83.3 olarak saptamıĢlardır. Akyol ve 
Korkmaz (2008) -5

o
C sıcaklıkta 10 gün beklettikleri 

peteklerde zarar görmemiĢlik oranını %89 olarak 
bildirmiĢlerdir. 

Navarro ve ark. (1994) 38 ºC sıcaklık ve % 50 
oransal nem bulunan ortamında, dört saat süreyle 
% 98'lik karbondioksit uygulamasının balmumu 
güvesinin tüm evrelerini kontrol etmede etkili olduğu 
bildirilmektedirler. Karbondioksit uygulama 
grubunda elde edilen % 92‘lik zarar görmemiĢlik 
veya % 8 tahribat değeri, önceki çalıĢmalarda 
Sattigi ve ark. (1993) ve Akyol ve Korkmaz 
(2008)‘nın elde ettiği değerlerle uyumlu, Morse ve 
Nowogrodzki, (1990), Verma (1995) ve Çağlar ve 
ark.(2001)‘nın elde ettiği değerden düĢük, Kumova 
ve Korkmaz (2002)‘ın bildirdikleri değerlerden 
yüksek bulunmuĢtur. Uygulamalar arasındaki 
farklılıkta uygulanan kimyasalın farklı olmasının, 
uygulama yöntem ve zamanının, bölgenin ve 
uygulama döneminin etkili olabileceği 
düĢünülmektedir. 

Gerek kabartılmıĢ peteklerin gerekse korunması 
amacıyla eritilip kalıp halinde (Krell, 1996) getirilen 
balmumu kalıplarının korunmasında karbon dioksit 
uygulaması diğer yöntemlere (Gounari ve 
Thrasyvoulou, 1995; Sattigi ve ark. 1993; Verma, 
1995; Dominguez ve Bande, 1992) göre oldukça 
kolay ve ekonomik olmaktadır. 

Büyük balmumu güvesine karĢı kullanılan birçok 
yöntem, ekonomik olmaması, uygulamasının 

pratikte pek kolay olmaması, bal ve bal mumunda 
kalıntı sorununun olması gibi nedenlerden dolayı 
arıcılar tarafından tercih edilmemekte, bu durum ise 
zararlıya karĢı etkin mücadeleyi sınırlandırmaktadır. 
Büyük balmumu güvesine karĢı karbon dioksit 
uygulaması ise, uygulama kolaylığı, kalıntı problemi 
olmaması, ucuz ve etkili bir yöntem olması gibi 
nedenlerle arıcılarımıza tavsiye edilebilir bir yöntem 
olarak değerlendirilebilir. 

SONUÇ  

Büyük balmumu güvesine karĢı kullanılan kimyasal 
maddelerden birçoğu balmumu ve balda kalıntı 
bırakarak ürünün pazar Ģansını düĢürmekte veya 
yok etmektedir. Bu açıdan günümüzde, zararlıya 
karĢı kullanılan ilaçların kalıntı durumu ve 
uygulanabilme kolaylığı göz önüne alınarak yeni 
arayıĢlara yönelmek kaçınılmaz olmuĢtur (Allan, 
2000). 

Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar, karbon 
dioksit uygulamasının yüksek etkinliği, maliyetinin 
düĢük olması, uygulama kolaylığı, bal ve bal 
mumunda kalıntı bırakmaması, insan ve arı 
sağlığına zararlı olmaması gibi nedenlerle büyük 
balmumu güvesine karĢı kullanılan diğer 
uygulamalara karĢı alternatif bir mücadele yöntemi 
olabileceğini göstermektedir. 

Bu çalıĢma TUBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir 
(Proje no:105 O 437). 
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THE USING OF CARBON DIOXIDE (CO2) ON 
CONTROLLING OF THE GREATER WAX 
MOTH’S GALLERİA MELLONELLA L. 
(LEPĠDOPTERA: PYRALĠDAE) DAMAGES 

Extended Abstract: An investigation on 
determining the effectiveness of carbon dioxide gas 
against the eggs, larvae and pupal period of the 
greater wax moth (Galleria mellonella L.) in stored 
honey combs. Greater wax moth (G. mellonella) is 
one of the most important destructive of honey bee 
combs, especially in hot and warm climatic 
condition areas. There is no need any preservation 
system to store empty honeybee combs in high 
elevation or cold climatic condition areas.  
Although, the adult, egg and pupal period of greater 
wax moth is not destruct the combs, larval period of 
them can be very dangerous for stored combs. This 
experiment was carried out on one hundred-nine 
honey combs between 10 October 2006 and 10 
April 2007. 

All combs were taken at 20 September 2006 from 
honey bee colonies and than they were housed in 
empty hives. These hives were put in an open area 
and it was waited about twenty days for 
contamination with the eggs or larvae of wax moth. 
After this period, four empty combs, which were 
contaminated with greater wax moth‘s eggs or 
larvae, were housed in one big plastic bag that had 
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been set in a wooden hive. Seven hives and fifty 
combs were used for carbon dioxide treatment. 
Eight hives and fifty-nine combs were used for 
control group. Fifty-five grams (2 kg/m

3
) carbon 

dioxide was given into each treatment plastic bag 
and two plastic bag was set in each hives to 
obstruct the development of eggs and larvae of 
greater wax moth. After the carbon dioxide 
treatment all plastic bag was stuck on with glue to 
protect the carbon dioxide in plastic bag. All combs 
and hives were stored in a same room that was 
suitable for development of the greater wax moth. 
And then, it was waited about 6 months to see the 

greater wax moth damages on honeybee combs. In 
spring, when the honey bee colonies needed the 
combs, all control and treatment hives were opened 
and stored combs were checked according to the 
greater wax moth‘ destructions. All data were 
analyzed according to non-parametric Mann-
Whitney U test. There were found 8% and 59.33% 
destruction in carbon dioxide group and control 
group respectively. It was calculated an important 
statistical significant between the control and 
treatment groups. These results showed that the 
carbon dioxide can be used confidently against the 
greater wax moth (G. mellonella) in stored combs. 
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ARILARA DOST FUNGĠSĠT KULLANIMI 

Using Bee-Friendly Fungicides 

(Extended Abstract in English can be found at the end of this article) 

 

Himmet TEZCAN 

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 16059 Görükle, BURSA 

 

Anahtar Kelimeler: Arı, fungisitler, ilaçlama, ekotoksikoloji 

Key words: Bee, fungicides, medication, ecotoxicology 

 

ÖZET: Bu makalede Türkiye’de tarım ilacı ve fungisit kullanımı kısaca belirtildikten sonra, Türkiye’de 
ruhsatlı fungisitlerden arılara zararsız veya az zararlı olanlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
verilmektedir. Bunlar aĢağıdaki fungisit etken maddeleridir: Bakır hidroksit, bakır oxychloride, folpet, 
ıprodione, vinclozoline, procymidone, maneb, propineb, ziram, kükürt, dinocap, chlorothalonil, 
azoxystrobin, bitertanol, dichlofluanid, fenhexamid, fenpiclonil, kresoxim-methyl, pyrimethanil, 
tolyfluanid, trifloxystrobin, benalaxyl, metalaxyl, triforine, benomyl, carbendazim, thiabendazole, 
thiophanate methyl, dimethomorph, ımazalil, prochloraz, bromuconazole, difenoconazole, flusilazole, 
flutriafol, metconazole, myclobutanil, penconazole, propiconazole, tebuconazole, triadimenol, 
fosethyl-al, hymexazole ve oxolinic asit. Fungisit uygulamasının zorunlu olduğu koĢullarda arıların 
korunmasına yönelik, fungisit seçimi ve uygulaması ile ilgili alınabilecek önlemler de 
açıklanmaktadır. Bu önlemler bitkisel ürün yetiĢtiricileri, arıcılar ve fungisit uygulayıcıları bazında 
yapılabilecekleri içermektedir. Makalenin sonunda bitkisel ürün üreticileri ile arıcıların ortak 
yararlarına olabilecek iĢ birlikleri Türkiye’deki yeni pestisit kullanımındaki yasal düzenlemeler de 
vurgulanarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

GĠRĠġ 

Orman dostu çiftçilik baĢlıklı bir dergi yazısı 
(Anonymous, 2008a) bende öncelikle arı dostu 
çiftçilik nasıl olabilir? Sorusunu aklıma getirdi. 
Ardından ―Bu konu benim için fazla genel olur, belki 
benim çalıĢma alanım olan fungisitlerle ilgili bir 
derleme yapabilirim.‖ diye düĢündüm ve bu makale 
ortaya çıktı. Pestisitlerin bir alt grubu olan 
fungisitler, bitkilerde hastalık yapan fungusların 
kontrolünde kullanılan tarım ilaçlarıdır. Böceklere 
karĢı kullanılan tarım ilaçlarına insektisit, yabancı 
otların kontrolünde kullanılanlara ise herbisit 
denmektedir (Baykal, 1995; Agrios, 2005). Bunların 
hepsine birden ise pestisit denilmektedir. Ancak, 
son yıllarda özellikle Avrupa Birliği‘nde pestisit 
yerine ― Bitki Koruma Ürünleri ‖ terimi resmi dilde 
tercih edilmektedir. Türkiye‘de de Tarım ve KöyiĢleri 
Bakanlığı artık bu terimi tercih eder olmuĢtur 
(Aydınoğlu ve ark. 2002). Bununla birlikte halen 

toplumun Türkiye‘de çoğunluğu bunlara tarım ilacı 
demektedir. Ülkemizde ekonomik öneme sahip 
60‘ın üzerinde kültür bitkisi yetiĢtirildiğine ve bunlar 
üzerinde zarar yapan 400‘ün üzerinde zararlı 
organizma olduğuna ve de bunların kontrolünde 
ruhsat almıĢ 4000‘in üzerinde ticari isimli tarım ilacı 
olduğuna göre (Dursun, 2007) nasıl bir tarım ilacı 
seçimi yapılmalıdır? Bu seçimde arıları düĢünmek 
ne kadar önemli olabilir ve belki daha da önemlisi 
seçilen bu fungisitler nasıl ve ne zaman 
uygulanmalıdır ki arılara zarar vermesin veya daha 
az zarar versin. 

TÜRKĠYE’ DE TARIM ĠLACI KULLANIMI VE 
FUNGĠSĠTLER 

Diğer ülkelerle karĢılaĢtırıldığında; Türkiye‘de tarım 
ilacı kullanımının birim alan baĢına daha az olduğu 
görülmektedir. Örneğin bu oranlar Hollanda‘da 
10.23 kg/ha, Ġtalya‘da 5.25 kg/ha, Yunanistan‘da 
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4.41 kg/ha. iken Türkiye‘de 0.47 kg./ha.‘dır (Özmen, 
2007). Bununla birlikte, Türkiye‘nin Akdeniz, Ege ve 
Çukurova gibi bazı bölgeleri ve hatta bu bölgelerin 
bazı alanları dikkate alınarak yapılabilecek bir alan 
baĢına düĢen pestisit kullanımının ise Avrupa 
ortalamasını geçebileceği düĢünülmektedir (Delen 
ve ark., 2005; Yücer, 2008). Türkiye bitki koruma 
ürünlerinin ekonomik potansiyelinin ise 2006 yılı 
itibarı ile 195 milyon € olduğu, bunun %39‘unun 
insektisitlerden, %29‘unun herbisitlerden, %23‘ünün 
fungisitlerden ve %9‘unun da diğer ürünlerden 
oluĢtuğu bildirilmektedir (Özmen, 2007). Türkiye 
sıralamasında insektisitlerin ilk sırada yer alması 
uzun yıllar aynı Ģekilde olmakla birlikte, son yıllara 
kadar fungisitler ikinci sırada yer alıyordu. Ancak, 
günümüzde Türkiye‘de tarımda çalıĢan ucuz iĢ 
gücü bulma sorunu nedeni ile yabancı ot ilacı olan 
herbisit satıĢlarında artıĢ görülmektedir. GeliĢmiĢ 
ülkelerin çoğunda ise sıralamada herbisitler birinci, 
fungisitler ise ikinci sıradadır. Türkiye‘de de yakın 
gelecekte böyle bir sıralama olması 
beklenmektedir. Resmi rakamlar yanında maalesef 
kaçak ve sahte ilaç kullanımı da söz konusu 
olabilmektedir. Bu oranın Avrupa pazarında %5-7, 
Türkiye‘de ise %2 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir (Kantarcı, 2007). 

FUNGĠSĠTLERĠN ARILARA ETKĠLERĠ 

Bitki koruma ürünleri, geliĢtirilme aĢamasında iken 
hedef hastalık, zararlı veya yabancı ota yönelik 
olarak etkililik testlerine tabi tutulurlar. Yüksek 
etkililik sağlanan kimyasallar, daha sonra hedef dıĢı 
etkileri nedeni ile de araĢtırılırlar. Bitki Koruma‘nın 
baĢlangıç yıllarında sadece hedef zararlıyı kontrol 
etmek ruhsatlandırma için yeterli olurken, daha 
sonra saptanan hedef dıĢı yan etkiler gerek insanlar 
için gerekse diğer bazı canlılar için daha büyük 
sorunlar yarattığından, yan etkiler de 
ruhsatlandırma öncesi ilgili kamu kuruluĢlarınca 
istenir olmuĢtur. Ġlk hedef dıĢı etki çalıĢmaları, 
arılara ve balıklara etkileri ile toprakta kalıcılıkları 
Ģeklinde iken daha sonraki yıllar diğer yararlı 
organizmalara etkiler de istenir olmuĢtur. Örneğin, 
günümüzde Avrupa Birliği‘nde yeni bir Bitki Koruma 
Ürünü‘ne ruhsat verilmeden önce 250‘den fazla 
teste tabi tutulması istenmekte, bu iĢlemler, 
yaklaĢık 9 yıllık bir zaman almakta ve 180-200 
milyon €‘luk maliyete neden olmaktadır (Özmen, 
2007). Günümüze kadar yapılan çalıĢmalardan 
insektisitlerin arılara en fazla zarar veren grup 
olduğu, bunları fungisitlerin ve daha sonra da 
herbisitlerin izlediği görülmektedir (Riedl ve ark., 
2006). Bu nedenle, arı dostu fungisit bulmak çok 

zor olmamaktadır. Bunlardan Türkiye‘de ruhsatlı 
olanlar, yurt dıĢı karĢılaĢtırması ile birlikte Çizelge 1 
ve Çizelge 2‘de görülmektedir. 

Çiz. 1 ve Çiz.2‘deki fungisitlerin birbirlerinden en 
önemli ayrılma nedeni Çiz. 1‘dekilerin koruyucu 
fungisitler olmaları nedeni ile hastalık görülmeden 
önce kullanılmalarıdır. Bunlar, genelde sistemik 
olmayan fungisitlerdir. Çiz. 2‘dekilerin ise büyük 
çoğunluğu hastalık görüldükten sonra da 
kullanılabilen, tedavi edici özelliği olan sistemik 
fungisitlerdir (Thomson, 2000; Delen, 2008 ). 

Çiz. 1‘de en dikkat çekici fungisitlerin bakırlılardan 
bakır hidroksit ve bakır oxychloride‘nin arılara 
zararsız olmasıdır. Bakırlı fungisit kullanımı 
ülkemizde 2007 yılı verilerine göre en çok kullanılan 
fungisitlerdir (Delen, 2008). Arılara zararsız olanlar 
tercih edilmelidir. Diğer bakırlılar ya zararlı, bordo 
bulamacı dâhil, veya arılara etkisi belirsiz 
fungisitlerdir. Ancak, bakırlılar bitkilerin çiçeklenme 
zamanı çiçeklere de zarar verdiğinden zaten 
kullanılmamaktadır. Çiçeklenme öncesi kullanımda 
arı dostu olanlar tercih edilmelidir. Bitkilerin 
çiçeklenme zamanlarında döllenmeyi etkilememek 
için genelde ilaç kullanılması istenmez. Ancak, 
monilya hastalıklarının çiçek enfeksiyonları için 
elma, kiraz, erik gibi sert çekirdekli meyvelerde iki, 
ayva‘da ise 3 ilaçlama çiçeklenme süresince 
yapılmalıdır. Bu hastalıklara karĢı önerilen 
ilaçlardan ıprodione, procymidone, maneb gibi 
ilaçların çoğunun arı dostu olduğu görülmektedir. 
Ancak, bunlar arasında baĢka özelliklerine de 
bakarak seçim yapmak yararlı olacaktır. Çiz. 1‘deki 
diğer önemli fungisit genelde külleme hastalıklarına 
karĢı önerilen kükürt olup, bu fungisidin kullanımı 
organik yetiĢtiricilik açısından da uygun olması 
nedeni ile tercih edilebilir. Ancak, toz‘dan ziyade 
ıslanabilir toz (WP) formülasyonları tercih 
edilmelidir. Dichlofluanid ve tolyfluanid ise yaprak 
lekesi hastalıklarına karĢı öncelikle tercih 
edilebilecek bir fungisit olarak görülmektedir. 

Çiz. 2‘de 1970‘li yılların en etkili ilaçları olan 
Benzimidazole grubu üyesi benomyl, carbendazim, 
thiabendazole ve thiophanate methyl gibi etken 
maddeler arılara zararsız gibi görünseler de artık 
günümüzde tercih edilmemelidir. Zira bu 
fungisitlerin gerek insan sağlığına olumsuz etkileri 
gerekse dayanıklılık sorunu yaratmaları tercih 
edilmelerini gölgelemektedir. Bunlar, baĢta 
elmalarda kara leke hastalığı olmak üzere monilya 
ve diğer bazı hastalıklara karĢı halen Türkiye‘de 
ruhsatlıdırlar. Ancak, bunların yerini alabilecek arı 
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dostu ve Benzimidazole‘lerden bitki hastalıklarına 
daha etkili ve yeni çok sayıda alternatif kimyasallar 
Çiz. 2‘ de görülmektedir. Elma ve armutlarda ateĢ 
yanıklığı hastalığına karĢı çiçek enfeksiyonları için 
ülkemizde ruhsatlı bulunan fosethyl-al‘in arılara 
tamamen zararsız olması sevindirici bir durumdur. 
Aynı hastalığa karĢı ruhsatlı oxolinic asit‘in durumu 
da çok kötü değildir. Bu nedenle çiçeklenme 
döneminde monilya ve ateĢ yanıklığı hastalığı için 
yapılan ilaçlamaların arıcıları korkutmaması gerekir. 

Ancak, çiçeklenme öncesi ve sonrası yapılan diğer 
hastalıklara karĢı ilaçlamalara da dikkat edilmelidir. 
Burada Ģunu da göz önünde tutmak gerekir ki kültür 
bitkilerinin tümü aynı anda çiçeklenme döneminde 
olmamaktadır. Türkiye ile diğer ülkeler arasında 
arılara etkililik yönünden bazı fungisitlerde 
farklılıklar da görülmektedir( Çiz.1 ve Çiz.2 ). Bunun 
nedeni ülkelerin bu konuya yönelik yaklaĢımları 
olup, bazılarında daha duyarlı bazılarında ise daha 
az duyarlı olan eĢik farklılıklarıdır. 

 

Çizelge 1. Türkiye‘de Ruhsatlı Arılara Zehirsiz veya Az Zehirli Bazı Koruyucu Fungisitler 

Sıra 
No 

Etken, etkili, Aktif 
madde 

Örnek Preparat Türkiye (Aydınoğlu 
ve ark. 2002) 

Diğer Ülkeler 
(Tomlin, 2000) 

01 Bakır hidroksit   Champion + + 

02 Bakır oxychloride Cupravit + + 

03 Folpet   Folistar + ? 

04 Iprodione Rovral + ? 

05 Vinclozoline * Ronilan + + 

06 Procymidone Sumisclex + + 

07 Maneb  Hektaneb + + 

08 Propineb   Antracol + ? 

09 Ziram Ziraflo + + 

10 Kükürt Kükürt + + 

11 Dinocap Karathane + + 

12 Chlorothalonil Hektanil + az zehirli 

13 Azoxystrobin Quadris - ? 

14 Bitertanol Sibutol + ? 

15 Dichlofluanid Euparen + + 

16 Fenhexamid Teldor + ? 

17 Fenpiclonil* Beret + ? 

18 Kresoxim-methyl Candit + ? 

19 Pyrimethanil Mythos + ? 

20 Tolyfluanid  Euparen Multi + + 

21 Trifloxystrobin  Flint + ? 

*Türkiye‘de 1.1.2009 Tarihi itibarı ile imalatı ve ithalatı yasaklanmıĢ olmakla birlikte halen piyasada mevcut 
olanlar son kullanım tarihlerine kadar kullanılabilecektir(www.kkgm.gov.tr). 

+ Arılara zehirsizdir. 

 – Arılara zehirlidir. 

 ? Arılara etkisi belirtilmemiĢtir. 

 

Çiz. 1 ve 2‘deki fungisitlerin tümü kimyasal yapıda 
fungisitlerdir. Bunlardan ayrı olarak son zamanlarda 
biyolojik yapıda fungisitler de giderek artan oranda 
pazarda yer almaktadırlar(Bora ve Özaktan, 1998; 
Capping, 1998). Ülkemizde bunların sayıları henüz 
10‘un altında olmakla birlikte, geliĢmiĢ ülkelerde 

100‘ün üzerine çıkmıĢtır. Bu fungisitlerin arılara 
olumsuz etkilerine dair henüz bir bulguya 
rastlanmamıĢtır. En azından kimyasal madde 
olmadıklarından ekotoksikolojik araĢtırmalara konu 
olmamaktadırlar. 

 

http://www.kkgm.gov.tr/
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Çizelge 2. Türkiye‘de Ruhsatlı Arılara Zehirsiz veya Az Zehirli Bazı Sistemik Fungisitler 

Sıra 
No 

Etken, etkili, Aktif 
madde 

Örnek 
Preparat 

Türkiye (Aydınoğlu ve 
Ark. 2002) 

Diğer Ülkeler 
(Tomlin, 2000) 

01 Benalaxyl Galben + + 

02 Metalaxyl Aprin + ? 

03 Triforine Saprol + ? 

04 Benomyl Benlate + + 

05 Carbendazim Derosal + ? 

06 Thiabendazole Tecto ? + 

07 Thiophanate methyl Enovit Süper ? + 

08 Dimethomorph Forum Blu ? + 

09 Imazalil Magnate + + 

10 Prochloraz Sportak +  

11 Bromuconazole Vectra + +  

12 Difenoconazole Score + ? 

13 Flusilazole Punch + + 

14 Flutriafol Vincit Az Zehirli Az zehirli 

15 Metconazole Aspire + + 

16 Myclobutanil Systhane + + 

17 Penconazole Topas + + 

18 Propiconazole Bumper + + 

19 Tebuconazole Raxil, Folicur + ? 

20 Triadimenol Bayfidan + + 

21 Fosethyl-al Aliette + + 

22 Hymexazole Tachigaren + + 

23 Oxolinic Asit Starner DüĢük Zehirli ? 

+ Arılara zehirsizdir. 

— Arılara zehirlidir. 

— ? Arılara etkisi belirtilmemiĢtir. 

FUNGĠSĠT KULLANIMINDA ARILARIN 
KORUNMASI 

Son yıllarda giderek artan arı ölümlerinin 
nedenlerinden biri olarak da pestisitlerin kullanımı 
gösterilmektedir. Pestisitlerden dolayı arı 
ölümlerinin azaltılmasında yapılabilecekleri üç 
gruba ayırabiliriz: 1. Arıcıların yapabilecekleri, 2. 
Bitkisel ürün üreticilerinin yapabilecekleri, 3. 
Ġlaçlama yapan kiĢilerin yapabilecekleri. Ġlk iki grup 
öncelikle karĢılıklı yarar iliĢkisini düĢünerek birbirleri 
ile ortak hareket etmelidirler. Ġlaçlama yapan kiĢiler 
de genelde Türkiye‘de üreticiler oldukları için belki 
de üretici-arıcı iĢbirliği büyük oranda sorunları 
çözebilecektir. Yasal düzenlemelerde merkezi ve 
yerel yönetimlerden birlikte istenebilirse sorunların 
çözümü çok kolaylaĢabilir. Öncelikle, Tarım ve Köy 
ĠĢleri Bakanlığı‘nın bitkisel üretim için önerdiği 
―Entegre Mücadele‖ kurallarına (Anonymous, 2008 
b,c,d ) üreticiler uymalıdırlar. O zaman bazı 
sorunların ilaçsız da çözülebildiğini göreceklerdir. 
Ġlaç uygulamak kaçınılmaz olmuĢsa arı dostu 

ilaçlar, ambalajlarına bakılarak tercih edilmelidir. 
Tarım ilaçlarının ambalajlarının üzerinde yer alan 
―Kullanırken ve Depolarken Dikkat Edilecek 
Hususlar‖ baĢlıklı kısımda ―Arılara zehirsiz, Arılara 
zehirli, Arılara zehirliliği düĢüktür‖ gibi ibareler 
bulunmaktadır (ġek. 1). 

Arılara zehirsiz ilaçların alternatif diğer ilaçlara göre 
daha pahalı olması durumlarında, sorunun çözüm 
yolları arıcılar ve üreticilerce birlikte aranmalıdır. 
Ülkemizde hala birinci tercih nedeni fiyatlar 
olmaktadır. Hedef dıĢı etkileri önemseyen ve 
önemini bilen kamu ve özel kurum ve derneklerden 
yararlanılabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer 
noktalar aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir(Riedl ve 
ark., 2006 ). 

1. Aynı etken maddenin eğer mevcutsa granül 
formülasyonları tercih edilmelidir. Sıvı 
formülasyonlara WP formülasyonlara göre 
daha iyidir. En kötüsü toz formülasyonlardır.. 
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2. Ġlaçlamalar, arı hareketliliğinin en az olduğu, 
akĢamın geç vakti, gece veya sabaha karĢı 
yapılabilir. 

3. Arı dostu olmayan ilaçların kullanımı zorunlu 
hallerde ilaçlamadan sonra ilaç çeĢidine göre 
değiĢmekle birlikte arı kovanları o bölgeden en 
az 2-3 gün uzak tutulmalıdır. Ġlaçlamalardan 
kaynaklanan arı ölümlerinin %50-90‘ı 
ilaçlamadan sonraki ilk 24 saat içersinde 
olmaktadır. 

4. Fungisitler içersinde arılara olumsuz etkililiği 
saptanan en önemli fungisitin captan etken 
maddeli fungisitler olması nedeni ile bundan 
uzak durulmalıdır. 

5. Birden fazla ilacın karıĢtırılarak kullanıldığı 
durumlarda arılara karĢı toksisite değiĢimleri 
olabileceği düĢünülmelidir. Örneğin 
propiconazole etken maddeli fungisit ile 
sentetik pyretroitlerden bir insektisit 
karıĢtırılarak kullanıldığında sentetik pyretroit‘in 
arılara toksisitesinin daha da arttığı laboratuar 
ortamında gösterilmiĢtir. 

6. Geceleri kovanların üzeri ıslak bezlerle 
kapatılarak ve gerektiği sıklıkta değiĢtirilerek 
pestisit bulaĢmaları azaltılabilir. 

 

ġekil 1. Ticari Fungisit Ambalajlarında Arılara 
Etkinin Görünümü 

SONUÇ 

Türkiye‘de pestisit kullanımı ve ruhsatlandırması 
1957 yılından bu yana 6968 sayılı Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Kanunu ile yasal olarak kontrol 
altında tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak 2008 yılında 
yapılan yeni düzenlemelerle bu yasa daha etkili 
hale getirilmiĢtir. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan 
yönetmeliklerle de özel konular güvence altına 
alınmaktadır. Ancak, genelde pestisitlerin, özelde 
ise fungisitlerin hedef dıĢı etkileri halen yeterince 
önemsenmemektedir. Yapılan yeni düzenlemelerde 
de bu konuların yeterince geliĢtirilmediği 
görülmektedir. Örneğin A.B.D‘ de entegre mücadele 
programlarına pestisit etken maddelerinin arılara 
etkileri 1-1V arası bir değerlendirmeyle belirtilerek 
yazılmaktadır (Anonymous, 2008e ). Hatta hangi 
dozda ve koĢullarda etkinin azalıp arttığı da 
görülebilmektedir. Ülkemizde ise yeni talimatlarda 
bile bu görülmemektedir. Tarım ilaçlarında önceden 
ruhsat almıĢ bazı etkili maddelerin sonradan 
saptanan yan etkileri nedeni ile yeniden 
değerlendirilmesi ve ruhsatlarının iptal edilmesi 
ülkeler arasında giderek yaygınlaĢmaktadır. 
Örneğin Avrupa birliğinde 1999‘dan bu yana 
yapılan değerlendirmelerde 454 bileĢik listeden 
çıkarılmıĢtır ( Bömmell ve Nagel, 2007 ). Türkiye‘de 
de 01.01.2009‘dan itibaren 75 etken maddenin 
ruhsatı iptal edilmiĢtir. Tarım ilaçlarında daha 
güvenli yeni etken madde bulma oranı da giderek 
azalmaktadır. Bunun yerine mevcut etken 
maddelerin formülasyonlarını daha güvenilir ve 
çevre dostu haline getirme çalıĢmaları 
yapılmaktadır (Bömmel ve Nagel, 2007; Vermeer 
ve Baur, 2007). Türkiye de bu konudaki geliĢmeleri 
yakından izlemektedir. Genelde Türkiye‘nin pestisit 
kullanımındaki düzenlemeleri 1957 yılından bu 
yana, ülkenin diğer alanlarındaki 
düzenlemelerinden daha iyidir. Ancak, ilgili taraflar 
arasında koordinasyon ve bilgilendirme 
çalıĢmalarının yeterli düzeyde ve etkili olmadığı 
görülmektedir. Bu makalede açıklanmaya çalıĢılan 
fungisit seçiminde ve kullanımında arıları da 
düĢünmek gibi özel konuların insektisitler, 
herbisitler gibi diğer kimyasallara ve hatta biyolojik 
ve organik ürünlere yönelik olarak da yapılması 
koordinasyon ve eğitim eksikliğinin giderilmesinde 
yararlı olabilir inancındayım. 
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USING BEE-FRIENDLY FUNGICIDES 

Extended Abstract: In this article, the pesticide 
and fungicide use in Turkey is summarized and the 
registered fungicides that pose little or no residual 
hazard to honeybees are reviewed in detail. In 
Turkey, the economic potential of plant protection 
products for 2006 was about 195 million Euros with 
insecticides, herbicides, fungicides and others 
accounting for 39, 29, 23 and 9% of this amount, 
respectively. 

The active ingredients of the fungicides that pose 
little or no residual hazard to honeybees are as 
follows: copper hydroxide, copper oxychloride, 
folpet, ıprodione, vinclozoline, procymidone, 
maneb, propineb, ziram, sulphur, dinocap, 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r116900311.html
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chlorothalonil, azoxystrobin, bitertanol, 
dichlofluanid, fenhexamid, fenpiclonil, kresoxim-
methyl, pyrimethanil, tolyfluanid, trifloxystrobin, 
benalaxyl, metalaxyl, triforine, benomyl, 
carbendazim, thiabendazole,thiophanate methyl, 
dimethomorph, ımazalil, prochloraz, 
bromuconazole, difenoconazole, flusilazole, 
flutriafol, metconazole, myclobutanil, penconazole, 
propiconazole, tebuconazole, triadimenol, fosethyl-
al, hymexazole and oxolinic asit. 

Of these, the active ingredients Vınclozoline and 
Fenpiclonil have not been allowed for production or 
importation since 01 January 2009. In the article, 
the use of the other active ingredients are also 
under discussion in terms of their side effects on 
honeybees. In addition to these side effects to 
honeybees, the priority should be given to the use 
of active ingredients, at least for one of them that 
are more compatible with integrated pest 
management (IPM) programmes.  

Under circumstances when the fungicide 
application is necessary, the precautions for 
selection and application of fungicides were 
explained. These precautions can be exercised by 
farmers, beekeepers or fungicide applicators. First 
of all, Beekeeper and grower cooperation is the 
most effective way to reduce bee poisoning;its 

importance cannot be overstated. The pest control 
program nearly always can be modified so that little 
or no bee poisoning occurs, without undue cost or 
inconvenience to grower. Well-planned integrated 
pest management programs often are less 
dangerous to bees and the others pollinators. If 
spraying must be done during the blooming period, 
application must be restricted to the period after 
dark or very early morning in order to reduce 
mortality to bees that may be visiting the blooms. 
Although label recommendations may help reduce 
the impact of spraying on managed crop pollinators 
and hives may be covered or removed before 
applications, such recommendations may not be 
adequate to protect native pollinators in the 
surrounding habitat. Formulations of the fungicides 
are also important. Granular formulations are the 
least hazardous to bees. Emulsifiable formulations 
usually are safer to bee than wettable powders. 
Dust and microencapsulated formulations are the 
most hazardous to bees. 

Briefly, they include the application of right 
fungicides at the right time using appropriate 
application method. Finally, the benefits of mutual 
cooperation between farmers and beekeepers and 
new pesticide regulations in Turkey were 
emphasized. 
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YAYIN ĠLKELERĠ 

1. Dergide ―Arıcılık ve Arılarla‖ ilgili tüm konularda; orijinal 
araĢtırma, derleme, mektup, haber, arı bakım ve malzemeleri 
gibi birçok konuda makale, mektup, haber gönderilebilir.  

2. Derginin esas yayın dili Türkçedir fakat Ġngilizce yayın 
yapılabilir. Kısa özet, yayının hazırlandığı dilde olmalı ve 100 
kelimeyi geçmemeli, en fazla 5 anahtar kelime olmalı ve latince 

isimler italik olmalıdır. Ġngilizce yayınların sonuna Türkçe, Türkçe 
yayınlara da Ġngilizce bilgilendirici bir özet eklenmelidir. 
GeniĢletilmiĢ özet en az 400 kelime olmalı, basit ve sade bir 

dille yazılmalıdır. GeniĢletilmiĢ özetleri Türkçe bilmeyen 
yazarlar için editörler yazacaktır.  

3. Arı Bilimi kısmında makalenin her satırı numaralandırılıp 
sırayla: baĢlık, Ġngilizce baĢlık, yazar adları ve kurumları, 

Anahtar Kelimeler (koyu), Kısa Özet (koyu), GiriĢ, Gereç ve 
Yöntem, Bulgular, TartıĢma, Sonuç, Kaynaklar ve 
GeniĢletilmiĢ Özet (Ġngilizce veya makale diline göre basit dilde 

arıcıların anlayacağı Ģekilde; Amaç, Gereç-Yöntem, Bulgular ve 
Sonuç) Ģeklinde düzenlenmelidir. BaĢlık koyu 14 punto, yazar 
adları koyu 12 punto, diğer kısımlar 10 punto olmalıdır. 

Kaynaklar metin içinde soyadı-yıl sistemi ile (Winston ve diğ. 
1998), metin sonunda ise alfabetik sıraya verilmelidir. Kaynaklar 
aĢağıda verilen örnekteki gibi olmalıdır; 

Winston, M.L., Marceau, J., Higo, H. and Cobey, S. 1998. Honey 

bee pheromones do not improve requeening success. 
American Bee Journal 138:900–903. 

4. Grafik, fotoğraf ve çizimler Ģekil olarak isimlendirilip gireceği 
yer açık olarak belirtilmelidir. Tablo ve Ģekil alt yazıları ayrı bir 
kağıda neye ait olduğu belirtilerek yazılmalıdır. 

5. Yayınlanması istenen eser dergiye Microsoft Word 6.0 ya da 

üzerindeki versiyonlardan birinde, A-4 sayfa düzeninde, tek 
aralık, Arial karakterleri ile, sağ ve sol 2cm, alt ve üst 4cm 
boĢluklu olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen makaleler 

belirtilen kurallara uymadığı takdirde yazarına düzeltilmesi 
için geri gönderilecektir.  

6. Yayın taslağı e-posta ile yayının orijinal araĢtırma, derleme 
veya kısa rapor v.b niteliğini belirten yazı ile birlikte 
editoruad@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

7. Dergide yayınlanacak Akademik yayınların (Arı Bilimi) daha 
önce hiçbir yayın organında yayınlanmamıĢ ya da yayın 
hakkının verilmemiĢ olması gerekir. Dergide yayınlanan eserlerin 
her türlü sorumluğu yazarına/yazarlarına aittir. 

8. Dergiye gelen eserlerin basımı öncesinde hakemlerin 
görüĢleri alınır ve kabul edilenlerin yüksek kaliteli renkli basıım 
hem dergide ve hem de derginin web sitesinde 

(www.uludagaricilik.org.tr) ücretsiz olarak sunulur. Uludağ 
Arıcılık Dergisi üye ve yazarlara ücretsiz olarak gönderilir.  

9. Arı Bilimi kısmındaki yayınlara hakem görüĢü ile diğer 
yayınlara ise DanıĢma Kurulu değerlendirilmesi ile karar verilir. 

Arı Bilimi kısmı hariç daha önce yayınlanmıĢ bir yayın, pratik 
bilgi olarak gerekli görülürse kaynağı gösterilerek tekrar 
yayınlanabilir. Diğer yayınlar yazım kurallarından muaf olup düz 

yazı Ģeklinde yazarın adı ve kısa özgeçmiĢi ile gönderilmelidir. 
Gerekli görülürse bu yazıların dil ve anlatımları konusunda 
editörler ve danıĢma kurulu tarafından düzeltme yapılabilir. 

10. Uludağ Arıcılık Dergisi hızlı, tercihen pratiğe yönelik, kaliteli 
hakemli makaleler yayınlamayı ilke edinmiĢtir. 
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