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“Arım, Balım, Peteğim Projesi”, Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı’nın (BROP) kapsam ve uygu-
lama ilkeleri çerçevesinde, ham arıcılık ürünlerinin işlenmesi ile iştigal eden firmalardan müteşekkil Arıcılık 
Sektöründeki KOBİ’lere ve Arıcılık İşletmeleri’ne “Arıcılık Sektörü ‘nün rekabet gücünü arttırma” hedefine 
yönelik katkıda bulunmak üzere tasarlandı. Arım, Balım, Peteğim Projesi’nin müdahale mantığı, Karadeniz 
Bölgesinde Arıcılık Sektöründe yaşanan sorunların kolektif ve bütünsel bir yaklaşım ile çözülmesi felsefesine 
dayanıyor. 

Proje kapsamında Ordu’da uluslararası akreditasyona sahip bir analiz laboratuvarı/Kalite  Sertifikasyon 
Merkezi kurulmakta ve bu birim arıcılık ürünlerinin ulusal ve uluslararası piyasalarına güvenle sunulabilmesi-
ni temin etmeye katkı sağlamayı hedeflemekte. Diğer taraftan, yine proje kapsamında tesis edilen ve Proje 
ortakları tarafından kurulan BALMER AŞ tarafından işletilen   “İşleme ve Paketleme Ortak Kullanım Tesi-
si”; arıcılık ürünlerinin modern koşullarda işlenmesini, paketlenmesini, depolanmasını temin edecek. Şirket  
çatısı altında faaliyet gösterecek olan “Pazarlama, Tanıtım ve Danışmanlık  Birimi” ise Arıcılık İşletmeleri ve 
KOBİ’lerin pazara erişim olanaklarını güçlendirecek. Ordu’da oluşacak bu kapasite, altı ilde (Ordu, Gire-
sun, Samsun, Trabzon, Rize, Sinop) kurulan “Danışma ve Temas Noktaları” ile tüm hedef bölgeye yaygın-
laştırılarak, göreceli geniş bir coğrafyaya yayılmış olan arı ürünleri sektöründeki KOBİ’lerin, anılan kapasit-
eden faydalanmaları sağlanıyor. 
Arım, Balım, Peteğim projesi üretici, sanayici ve araştırma birimini birlikte çalışmasını temin eden bir yapı or-
taya koyuyor,  böylelikle teknolojinin sektörde kullanımını sağlayarak rekabetçiliği arttırmakla beraber, çarpan 
etkisiyle Arıcılık sektörünün güçlendirilmesine ve rekabet gücünün artırılmasına da de katkı sağlıyor.

Kovandan Yaşama: Arım, Balım, Peteğim Proje Sonuç Kitapçığının amacı,   Türkiye’de ve özellikle Karaden-
iz Bölgesinde Arıcılık Sektörünün mevcut durumu hakkında proje kapsamında elde edilen bulguları paylaş-
mak,  ayrıca Arıcılık sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ve Arıcılık İşletmelerinin rekabet 
gücünün artmasını sağlayacak olan katkıları ve katkı sağlayacağı yapıları tanıtmaktır. 
 Kitapçık kapsamında, Projenin Teknik Destek Bileşeni kapsamında  gerçekleştirilen çalışmaların değer-
lendirmeleri, proje kapsamında  oluşturulan yapıların,  Arıcılık sektörü ile ilgili çok geniş bir potansiyele sahip 
olan Karadeniz Bölgesindeki üreticilerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve üretim faaliyetlerinin çeşitlendiril-
erek verimliliğin arttırılması yönündeki adımlara nasıl katkı sağlayacağı anlatılıyor.  Ayrıca kitapçıkta projenin 
etkileri ve çıktılarına  da yer veriliyor.

ÖNSÖZ

“My Bee, My Honey, My Honeycomb Project” was designed as a means to contribute to the goal of improv-
ing the competitiveness of SMEs in the “Apiculture Sector”, consisting of firms occupied (SMES) with the 
processing of raw apicultural products, within the scope and practice code framework of the Regional Com-
petitiveness Operational Programme (RCOP). The intervention logic of the My Bee, My Honey, My Honey-
comb Project is based on the aim to solve the problems of the Apiculture Sector in the Black Sea Region with 
a collective and holistic approach. 

Within the scope of the project, an analysis laboratory with international accreditation -Quality Certification 
Center- is being established in Ordu and this unit aims to contribute to the secure supply of apicultural 
products to national and international markets. Furthermore, the “Processing and Packaging Common Use 
Facility”, operated by BALMER AŞ which was founded by Project shareholders; will ensure the processing, 
packaging and storing of apicultural products in modern conditions. The “Marketing, Promoting and Con-
sultancy  Unit”, which is to operate under the company, will strengthen SME’s and Beekeeping Enterprises’ 
opportunities in accessing the local and international markets. The capacity that will be established in Ordu 
will be spilled over to the entire target region via the “Consultancy Contact Points” established in 6 provinc-
es (Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize, Sinop), thus allowing SMEs in the apicultural products sector, 
which is ranged over a relatively large field, to benefit from the aforementioned capacity. 
My Bee, My Honey, My Honeycomb project puts forth a structure that ensures the cooperation of producers, 
industrialists and the research unit; to improve the competitiveness of the sector and to share the findings of 
the project regarding the current situation of the apiculture sector by incorporating the use of technology in 
the sector, as well as strengthening and improving the competitiveness of the Apiculture Sector due to the 
multiplier effect.
Hive to Life: My Bee, My Honey, My Honeycomb Project Achievement Booklet aims to share the findings 
obtained within the project on the current situation of apiculture sector in Turkey and especially in the Black 
Sea Region and to promote the contributions providing for the strengthening of competitiveness of SMEs 
and beekeeping enterprises within the apiculture sector and the structures it will contribute to.   
 In the booklet, the reviews of studies undertaken within the Project Technical Assistance Component and 
descriptions on how the structures built as part of the project will contribute to the actions taken to strengthen 
the capacities and diversify the productive activities of producers in the Black Sea Region, which has great 
potential when it comes to the Apiculture Sector.  The booklet also includes project impacts and outputs.
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Seddar Yavuz
Ordu Valisi/Proje Nihai Faydalanıcısının Yetkili Temsilcisi

Ordu Governor/Senior Representative of End  Beneficiary (SRER

Arım Balım Peteğim Projesi sadece  Ordu’nun değil, 
bölgemizin projesidir. Proje sayesinde Karadeniz’in 
markasını pazarlıyoruz. Bal üretiminde Ordu’nun 
öne çıkan bir tarafı var. Ordu ilinde başta aile ekono-
misine ve aile ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilen bal, 
1960’lı yıllardan itibaren artık bir ticari meta haline 
dönüştürülmüş. Modern kovanlarda üretim yapıl-
maya başlanmasıyla birlikte Türkiye ortalamasının 
üzerinde verim elde ederek, gezginci arıcılığın-
da öncülüğünü yapmış bir şehirde bulunuyoruz. 
Böylesine önemli ve her geçen gün de şehir ekono-
misinde gücünü hissettiren, payını arttıran sektörün 
elbette daha bilimsel, daha teknik bir ihtiyaca ve 
incelemeye ihtiyacı olduğu da hepimizin malumu.

 2017 yılında ilimizde bal üretiminden 280 milyon TL 
gelir elde edilirken, hayvansal ürünlerden elde edilen 
gelirin yaklaşık  %28’i ise arıcılıktan elde edildi. Bu 
yapmış olduğumuz paketleme, marka oluşturma 
çalışmaları ile birlikte yaklaşık bu gelirin 500 mily-
on TL’ye çıkarılabileceğini değerlendirmekteyiz.

2011 yılında başlayan “Arım, Balım, Peteğim Projesi” 
bugün itibariyle Bölgedeki Arıcılık Sektörünün analiz, 
paketleme, pazarlama ihtiyaçlarını giderecek şekilde 
örgütlenmiş bulunmakta. Bütün paydaşlarımızı canı 
gönülden tebrik ediyorum. Projenin gerçekleştir-
ilmesine katkı sunan, emek veren, hibeyi sağlayan 
Avrupa Birliği Delegasyonuna, Sanayi ve Teknolo-
ji  Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza,  
bugüne kadar emeği geçen tüm Valilerimize, Arıcılık 
Enstitümüze, bu kurumlarda görev yapmış tüm 
yöneticilerimize, özellikle Arıcılık İşletmelerimize 
ve çok kıymetli uzmanlarımıza teşekkür ediyorum” 
 
Böylesine başarılı bir projede bulunmaktan, 
katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duy-
duğumu ifade ediyorum. Ümit ediyorum ki, bu 
proje kapsamında ortaya çıkan yapılar çok 
başarılı bir dönem geçirecek ve yakın zaman-
da  daha büyük hedeflere doğru gidecektir.

My Bee, My Honey, My Honeycomb Project is 
the project of the region, not only of Ordu Prov-
ince. We market the brand of the Black Sea by 
means of the project. Ordu is outstanding in hon-
ey production. Honey, which is primarily produced 
for the family economy and family needs in Ordu 
Province, has become a commercial product since 
1960s. We are in a city that has pioneered in mi-
gratory beekeeping by obtaining productivity above 
Turkey’s average, since production in modern 
bee hives started. As we all know, such a signifi-
cant sector that has increased its share and dom-
inated the city economy day by day, undoubtedly 
requires further scientific and technical analysis.

In 2017, 280 million TL-worth revenue was generat-
ed from honey production in our city, and almost 28% 
of the revenue generated from animal products was 
generated from beekeeping. We estimate that this 
revenue may be increased to about 500 million TL with 
our packaging and branding activities in progress.

“My Bee, My Honey, My Honeycomb Project” 
that started in 2011 has now been organized in a 
way to meet the analysis, packaging and market-
ing needs of the Apculture Sector in the Region. I 
wholeheartedly congratulate all of our stakehold-
ers. I would like to thank the Delegation of the Eu-
ropean Union, Ministry of Industry and Technology, 
Ministry of Agriculture and Forestry which made 
a contribution, put work and provided grant to the 
Project implementation, all Governors, Apiculture 
Research Institute and all managers, who served 
in these institutions, as well as our Beekeep-
ing Enterprises especially, and valuable experts. 
 
I would like to express my pleasure in having par-
ticipated in and contributed to such a remarkable 
project. I hope that the outcomes of the project 
implementation will continue with success and 
lead to further achievements in the near future.
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Feyzullah Konak
Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü

Apiculture Research Institute Manager

Türkiye, dünya arıcılık sektöründe önem-
li bir küresel aktör. Türkiye, aynı zamanda 
dünyanın en büyük bal ve balmumu üretici-
si ülkelerinden biri.  Özellikle 2016’da Dün-
ya’nın en büyük ikinci bal üreticisi ve 2014’te 
de dünyanın en büyük dördüncü büyük bal-
mumu üreticisi olarak yerini almış durumda. 

Arıcılığın, geleneksel tarımsal bir faaliyet olarak 
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yapıl-
makta olduğu görülüyor. Ülke, üç kıtanın arasın-
da köprü görevi gören önemli bir gen merkezi 
ve dünyanın bal üreten bitki örtüsünün %75’ine 
sahip. Ayrıca, Avrupa’da bulunan 11.500 çiçek 
bitkisi arasında, Türkiye 3.000’in endemik olduğu 
9.000’den fazla çiçek bitkisine ev sahipliği yapmak-
ta. Bu çeşitlilik nedeniyle, bazı yerli ve ticari arılar 
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İç piyasada son beş yılda üretim ve tüketim yaklaşık 
%20 oranında arttı. Büyük şirketler agresif pazarla-
ma ile ortaya çıktılar. Son yıllarda yeni ürünler ve yeni 
ambalajlar geliştirerek önemli bir pazar payı yakaladı 
ve arz ve talep zincirlerini güçlü bir şekilde kontrol al-
tına alarak pazara hâkim oldular. Ancak özellikle bal 
konusunda spekülatif ve olumsuz algı oluşmasına 
ve devletin bazı sert uygulamalar yapmasına yol açtı.

En büyük bal üreticisi şu anda Doğu Karaden-
iz Bölgesi’ndeki Ordu ili. 2017 yılında 16.779 ton 
bal üretimi gerçekleştirildi. Bu ise 114.471 bin 
tondan fazla olan toplam milli üretiminin %14,7 
sine tekabül ediyor. Ordu ayrıca, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü’ne  bağlı Arıcılık Araştırma Enstitüsü’ne 
ev sahipliği yapmak için benzersiz bir konuma sahip.

In the last 5 years, production and consump-
tion in the domestic market have increased by 
20%. Major companies came out with aggres-
sive marketing. By introducing new products and 
new packaging, they were able to capture a ma-
jor share of the market and overtook the market 
by powerfully overtaking the chain of supply and 
demand. This, contributed not to have  a specu-
lative and negative perception of honey, prompt-
ing the government to take some stern measures.

The largest producer of honey, currently, is the prov-
ince of Ordu in the Eastern Black Sea Region. In 
2017; 16,779 tons of honey was produced in the 
province. This corresponds to the 14.7% of the to-
tal national production, which is more than 114,471 
tones. Additionally, Ordu has a unique status when 
it comes to hosting the Apiculture Research Institute 
of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
which is an integral part of General Directorate of 
Agricultural Research and Policies.

Arılık sektöründe ülkemizin, dünyada en ön 
sıralarda olmasına rağmen dünya arı ürünleri 
ticaretinde önemli bir aktör olmadığı görülüyor. 
Arıcılık, esasen fazla sermaye gerektirmeyen 
tarımsal bir faaliyet ve kısa zamanda gelir ge-
tiren bir iş kolu olarak sosyo-ekonomik bir önem 
taşıyor. 
Sektörde üç ana konuda darboğaz bulunuyor. 
Bunlar, 
• Bölgede sınai yapıda bir arı ürünleri değer-
lendirme ünitesinin olmayışı, 
•Bu ürünlerinin uluslararası bir analiz laboratu-
varının bölgede olmayışı, 
• Yeterli profesyonel pazarlama sisteminin ol-
mayışı, 
Arıcılık ürünlerinin işlenmesi söz konusu old-
uğunda; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
(KOBİ’ler) ve  Arıcılık İşletmelerinin maddi birikim-
leri ile kanunen zorunlu standartlarla sınaî imalatı 
ürüne dönüştürmeleri ve pazarlama yapabilm-
eleri mümkün değil. Dolayısıyla, hedef bölgede 
arıcılık ürünleri imalatı hâlihazırda oldukça iptidai 
şartlarda yapılıyor. Bu tür bir imalatın sürdürüle-
bilir olarak yapılması mevzuat açısından  müm-
kün olmadığı gibi ekonomik olarak da ülkede 
yaratılan katma değer açısından cazip değil. 
Sonuç olarak, ham arıcılık ürünlerinin işlenmes-
ine yönelik gerekli sermaye birikimi bulunmadığı 
için, imalat kapasitesi oldukça düşük olup, arıcılık 
ürünleri katma değeri yüksek bir şekilde işlene-
miyor.

Our country, despite being one of the world’s 
leaders in the apiculture sector, is not a signifi-
cant actor in the global trade of apicultural prod-
ucts. As an agricultural activity that essentially 
does not require an abundance of funds and 
as a line of work that brings in money in a short 
amount of time, apiculture carries socio-econom-
ic significance. 
There are 3 major issues in the sector that consti-
tute a bottleneck. These are, 
• Lack of an industrial apicultural product assess-
ment unit in the region, 
• Lack of an international analysis laboratory in 
regard to these products in the region, 
• Llack of an adequate professional marketing 
system 
It is not possible to process apiculture products, 
and it  is not possible for small and medium-sized 
enterprises (SMEs) and apiculture enterprises to 
turn accumulated funds into industrial manufac-
tured products with legally mandatory standards 
and do marketing. As such, the manufacture of 
apicultural products in the target region is pres-
ently done under rather rudimentary conditions. 
Manufacturing of this kind is not only unsustain-
able in relation to the regulations, but also eco-
nomically unfavourable in relation to the genera-
tion of added value in the country. Consequently, 
manufacturing capacity is considerably low due 
to the lack of sufficient accumulation of funds in 
regard to the processing of apicultural products, 
and apicultural products cannot be processed in 
a way that would generate high added value. 

Türkiye ve Avrupa’da ilk olan Arım Balım 
Peteğim projesinin çıkış noktasından 
biraz bahsedebilir misiniz?

What is the origin of the My Bee, My 
Honey, My Honeycomb project, which is 
the first of its kind in Turkey and Europe?
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Hedef bölgede, arıcılık ürünleri imalat sektörünün 
arıcılık ürünlerini test ve analiz ederek sertifika-
landırabilecek uluslararası akreditasyona sahip 
bir laboratuvar bulunmaması nedeniyle, sertifika-
landırılamayan arıcılık ürünlerinin ulusal piyasa-
ya sunulması güç, uluslararası piyasalara ihraç 
edilmesini ise imkansızlaştırıyorlar.

Pazarlama konusunu ise iki alt başlık al-
tında incelemek mümkün:

1. İptidai şartlarda da olsa arıcılık ürünleri 
imalatı yapan firmaların sayısı fazla olmakla 
beraber, bu işletmelerin kapasiteleri oldukça 
düşük. Dolayısıyla yüklü miktarda bir talep geld-
iğinde standart kalitede ürün temininde sıkıntılar 
yaşanıyor.

2.  Arıcılık işletmelerinin kurumsal kapasiteleri 
çok düşük, insan kaynakları da zayıf olduğu için 
ürünlerini yeterince iyi bir şekilde tanıtamıyor ve 
pazarlayamıyor. Diğer  taraftan arı ürünlerinde 
KOBİ’ler her zaman glikoz veya şeker kullanmak-
la suçlanıyor, ve kullananların yanında kullan-
mayanlar da ürettikleri veya pazarladıkları balın 
kalitesi ve içeriği hakkında akredite edilmiş kalite 
belgesi alamıyorlar. Üstelik sıhhî paketleme de 
yapamadıklarından tüketici tarafından açık bal 
ürünlerine şüpheyle yaklaşılıyor ve marka olan 
ürünlere yöneliyorlar.

The issue of marketing may be examined 
under two subtopics:

1. Although the number of firms that manufacture 
apicultural products is large, albeit under rudi-
mentary conditions, , the capacities of these en-
terprises is considerably low. As such, problems 
with the supply of standard-quality products arise 
upon demands of sizable amounts.

2. Apiculture enterprises fail to promote and mar-
ket their products adequately due to low organi-
zational capacity and weak human resources. On 
the other hand, SMEs are perpetually accused of 
using glucose or sugar in their apicultural prod-
ucts and the ones that do not use them, along-
side the ones that do use them, cannot obtain 
accredited certificate of quality in regard to the 
quality and contents of the honey they produce 
or market. Furthermore, customers approach 
open honey products with skepticism due to the 
lack of sanitary packaging and gravitate toward 
labelled products.

Due to the absence of a laboratory with interna-
tional accreditation that could certify apicultural 
products of the manufacture sector of apicultural 
products via testing and analysis, it is difficult 
to release apicultural products into the national 
market and impossible to export them to inter-
national markets

Ana hatları ile özetlenen belli başlı sorunlar 
arıcılık ürünleri imalat sanayinin gelişmesi için 
yeterli müşevviğin oluşmasını engellemekte. 
Nitekim proje hazırlanması esnasında, Arıcılık 
Kayıt Sistemi’ne (AKS) göre hedef bölgedeki 6 
ilde arıcılık ile iştigal eden 7.831 işletme bulun-
maktayken, imalatçı KOBİ’lerin sayısı sadece 73. 
Bu işletmelerin neredeyse tamamı yurtiçi piyasa-
ya çalışmaktadır, ihracat %1’in altında. 

Hedef bölgedeki illerde bal üretimi ülke üretimin 
yaklaşık %20 sini gerçekleştirmekle beraber bu 
ürün yeterince işlenemediği için piyasa fiyat-
larının oldukça altında satılıyor ve dolayısıyla da 
yerel ekonomiye katkıları potansiyellerinin çok 
altında kalıyor. İşlenmiş ve paketlenmiş bir kilo-
gram balın pazar değeri ile işlenmemiş ve pake-
tlenmemiş balın değerini arasında 3 kat fark old-
uğu dikkate alınırsa, basit bir hesaplama ile bile 
ne kadar ciddi bir katma değerin kullanılamadığı 
görülecektir.

The main issues that have been outlined, hinder-
ing the development of an adequate incentive for 
the progress of the manufacturing industry for 
apicultural products. Indeed, the Apiculture Reg-
ister System (ARS) data shows that while the 
number of enterprises that deal with apiculture in 
6 provinces located in the target region is 7,831, 
the number of manufacturing SMEs is a mere 
73. Almost all of these enterprises operate for the 
domestic market, while the rate of exportation is 
below 1%. 

While honey production in target region provinc-
es corresponds to 20% of the total production of 
honey in the country, the product is sold for prices 
considerably lower than the market prices due to 
the inability to adequately process products, thus 
contributing to the local economy at levels far 
below its potential. Considering the difference in 
market value between one kg of processed and 
packaged honey and one kg of unprocessed and 
unpackaged honey is threefold, even a simple 
calculation will show how significant of an added 
value potential goes untapped.
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Arım balım peteğim ismi nereden 
geliyor?
Projenin, paydaşlar ve faydalanıcılar tarafın-
dan benimsenmesini sağlayacak ve sektörün 
özeti olan “Arım, Balım, Peteğim” ifadesinin 
kültürümüz içinde, şarkılarımız içinde yer alması 
ve zihinlerde hazır olan bu kavramı aslına uygun 
olarak projemizle özdeşleşmesi sağladı. Projem-
iz zaten arının üretmiş olduğu ürün olan bal ve 
peteği işlemek ve analizi ile ilgili olduğundan isim 
ve faaliyeti bundan daha öz ifade etmek müm-
kün olmazdı.

Projenizin yerel, bölgesel ve ulusal 
hedefleri ve gelecekteki beklentileriniz 
konusunda bilgi verebilir misiniz?
En büyük bal üreticisi olmasına rağmen, Türki-
ye’nin bal alanında henüz önemli bir ticari oyu-
ncu olmadığı görülüyor. Bunun başlıca nedenle-
rden birisi büyük iç tüketim olarak tanımlanabilir. 
Bununla birlikte, iç pazarın yanı sıra hedeflenecek 
büyük dış pazarlar da mevcut. Türkiye’den ihraç 
edilen ortalama miktarlar, dünya ihracat lideri Çin 
ürünlerinden neredeyse iki katı daha pahalı. Her 
ne kadar bu, Türk şirketlerinin daha iyi fiyatlar 
ve daha yüksek ihracat cirosu satış yaptıklarını 
gösterse de, şirketlerin ihracat faaliyetlerinde 
karlı olduklarını, hedef pazarlarına etkili bir şekil-
de girdiklerini göstermez ve bu fiyatlarda daha 
fazla satış yapma şanslarının olduğunu söyle-
mek kolay değil. Dünyanın en büyük ihracatçıları 
ile rekabette, Türk şirketlerinin mevcut ortalama 
maliyet yapısıyla (yaklaşık 3 USD / kg), özellikle 
maliyet / fiyat dezavantajı açısından rekabetçi 
kalabilmeleri oldukça güç

Where does the name my bee, my honey, 
my honeycomb originate?
“My Bee, My Honey, My Honeycomb” is a phrase 
that is mentioned in our culture, in our songs and 
one that summarizes the sector and will ensure 
the project is embraced by shareholders and 
beneficiaries. Thus, this phrase, which is already 
present in people’s minds, identifies with the es-
sence of our project. As our project is about the 
processing and analysis of bee-produced prod-
ucts of honey and honeycomb, it would not be 
possible to describe the name and the operation 
in its essence any better.

Could you inform us on the local, region-
al and national objectives of your project 
and your expectations from the future?
Although it is a major producer of honey, Turkey 
is not yet a major player in the honey trade. Large 
domestic consumption could be identified as one 
of the main reasons for that. However, there are 
big foreign markets to be targeted alongside the 
domestic market. The average price of prod-
ucts exported from Turkey nearly doubles that 
of China, the world’s leader in exports. Although 
this indicates that Turkish companies sell at bet-
ter prices and record higher export turnovers; it 
does not mean that export operations are prof-
itable for them, nor does it mean that they enter 
target markets effectively. It is also not easy to 
claim that they’ll have an opportunity to make 
more sales at such prices. In competition with 
the world’s largest exporters, it is quite difficult for 
Turkish companies to stay competitive with their 
current average cost rate (around 3 USD/kg), 
specifically in regard to the cost / price handicap.

Bu sektördeki KOBİ’lerin ve Arıcılık İşletmel-
eri’nin rekabet gücünü artırma çabaları kesinlikle 
bu pazarlarda çok fayda sağlayacak nitelikte. 
Tağşiş, arz verimliliği, yetersiz üretkenlik, kalite, 
tetkik ve arıcılık ürünlerinin pazarlanması gibi 
üretimle ilgili konular genellikle artan rekabet 
edebilirliğe engel teşkil ediyor. 

Rekabet kapasitesini güçlendirmek için, Türk 
üreticileri, özellikle arz verimliliği ve üretkenlik 
konularına odaklanmalı ve talep tarafında daha 
yaratıcı ve yenilikçi olmalılar.

Türkiye arıcılık sektörünün yararına yönelik olarak 
ve arıcılık ürünlerinin dünya pazarında rekabet 
edebilmesi için yapılması gerekenlere yönelik 
adımları şöyle tanımlayabiliriz:

• Tıbbi kullanım, sağlık bilinci, kozmetikte kul-
lanım, bal arısı popülasyonuna yönelik tehditler, 
kalite sorunları, tağşiş ve bal aklama hususların-
daki artan endişeler gibi eğilim ve gelişmeler 
takip edilmeli ve anlaşılmalı,
• Tehditlere karşı mücadelede pro-aktif olunmalı,
• Ürün geliştirme konusunda sadece bir takipçi 
değil, aynı zamanda bir eğilim belirleyici olunma-
lı,
• Arı ürünleri üretimini rekabetçi seviyelere çıkart-
mak için arıcılıkta bilimsel yöntemlere odaklan-
malı,
• Arıcılık sektörü, özellikle bal ve diğer ürünlere 
ilişkin olarak, gıda güvenliği ve tüketicilerin güve-
nini sağlamak için daha etkin ve izlenebilir kural 
ve yönetmeliklerle çalışmalı.

The steps that must be taken in regard to the 
courses of action for the benefit of the Turkish 
apiculture sector and to ensure apicultural prod-
ucts are able to compete in the world market 
may be identified as the following: 

• Tendencies and developments such as medic-
inal use, health-awareness, use in cosmetics, 
threats against honey bee population, quality 
issues, growing concerns regarding adulteration 
and honey laundering should be followed and 
understood.
• The combat against threats should be pro-ac-
tive.
• In the product development it is necessary to 
not only be a follower, but a trend-setter.
• It is necessary to focus on scientific methods 
in apiculture in order to raise the production of 
apicultural products to competitive levels.
• The apiculture sector should work under more 
effective rules and regulations that will be open 
to monitoring, especially when it comes to honey 
and other products, in order to ensure food safe-
ty and customer confidence.

Efforts to increase the competitiveness of SMEs 
and Beekeeping Enterprises in the sector would 
be of support help in these markets. Produc-
tion-related issues such as adulteration, supply 
efficiency, inadequate productivity, quality, ex-
amination and marketing of apicultural products 
pose an obstacle against generally increasing 
competitiveness. 

In order to strengthen competitive capacity, 
Turkish producers especially need to focus on 
the issues of supply efficiency and production 
and be more creative and innovative on the de-
mand-side.
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Proje kapsamında kurulan Ortak Kullanım 
Tesisi  bir düzenleyici kurum gibi, davranış 
kurallarını ve uyum kurallarını belirlemede 
önemli bir rol oynayabilir. Güvenilir kalite-
li ürünler ile sıkı bir şekilde düzenlenen ve 
kontrol edilen bir sektör, uluslararası piyas-
alarda kendisini konumlandırmak için kesin-
likle daha iyi bir imkana sahip olacaktır.

Daha iyi planlanmış ve yürütülen tanıtım 
faaliyetleri, daha gelişmiş markalaşma 
yaklaşımı, artan eğilimlere uygun alanlar-
da yeni ürün geliştirme, Türk Arıcılık sek-
törünün geleceğini uluslararası piyasalarda 
rekabetçi bir konuma kolayca taşıyabilir.

Better planned and implemented visibility 
activities, improved branding approaches 
and new product development in fields fa-
vorable toward growing trends could easily 
put the future of Turkish Apiculture sector 
in a competitive position in international 
markets.

The Common Use Facility, established within 
the scope of the project, may play an import-
ant role in determining rules of conduct and 
rules of conformity as a regulatory body. A 
sector with reliable, quality products that is 
strictly regulated and checked will certainly 
have a better opportunity to position itself in 
international markets.

• Etkili pazarlama kanallarının kullanılması •Use of effective marketing channels 

Bal ile ilgili özellikle son dönemlerde 
yaşanan tağşiş olayları sebebi ile tüket-
icide ürün güvenilirliğinde azalma oldu, 
eksiklik ve tağşiş konusunda güven 
eksikliği ve tüketicilerde şüphe oluşma-
ya başladı. Sizce projenin uygulamaya 
geçmesi bu durumu nasıl etkileyecek? 

Proje kapsamında kurulan Ortak Kullanım Te-
sisinin faaliyetlerinin en önemlisi,  Akredite bir 
Laboratuvara sahip olan tesise getirilen ürünlerin 
mutlaka gıda güvenliği açısından uygun olup ol-
madığının analiz edilerek raporlanmasıdır. Diğer 
taraftan tesisin ISO 9001 ve ISO 22000 belge-
lerine sahip olması ile aynı zamanda da San-
ayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) 
tarafından tüm faaliyetlerinin izleniyor olması, bu 
vesile ile AB ve Türkiye işbirliğini simgeleyen lo-
golu etiketin kullanılıyor olması, “Ortak Kullanım 
Tesisini” kullanan Arıcılık İşletmeleri ve KOBİ’ler-
in ürünlerine olan güvenilirliğini artıracak ve tüke-
ticinin tercih etmesini sağlayacak. Faaliyetlerin 
ve tanıtımın artması ile tüketici farkındalığı da 
güçlenecek, böylece  sektöre otokontrol sistemi 
kazandırılmış olacak. 

Regarding honey, customer trust in prod-
ucts has reduced due to recent issues 
with adulteration. A lack of trust based 
on deficiencies and adulteration, as well 
as skepticism among customers started 
to arise. How will the implementation of 
the project impact this situation?  

The foremost operation of the Common Use Fa-
cility established within the scope of the project 
is the analysis and reporting of products that are 
brought to the facility, which has an accredited 
laboratory, with regard to food safety. Additional-
ly, the facility has ISO 9001 and ISO 22000 cer-
tificates and all of its operations are monitored 
by the Ministry of Industry and Technology and 
the European Union (EU), through which the 
logo tag that signifies EU-Turkey cooperation is 
used. This ensures an increase in confidence 
and a customer preference towards the prod-
ucts of Apiculture Businesses and SMEs using 
the “Common Use Facility”. Increase of activities 
and promotions will ensure the strengthening of 
customer awareness, thus introducing a self-reg-
ulation system to the sector. 

Son olarak, ana hedef kitleniz olan 
Arıcılık işletmeleri ve KOBİ’lere iletmek 
istediğiniz mesajları alabilir miyiz? 

Daha önce de değindiğim üzere, Arım Balım 
Peteğim projesi tamamen Arıcılık işletmeleri ve 
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması hedefi 
ile uygulanan bir proje. Hayata geçtiğinde, pro-
je kapsamında kurulan Ortak Kullanım Tesisi ve 
hizmet birimlerinin, sektör ve paydaşları  tarafın-
dan sahiplenilmesi ve  bu tesis ve yapıların 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
büyük önem taşıyor. Arıcılık sektörünün sorun-
larının çözülerek gelişmesi, sektörde yer alan 
tüm tarafların (işletmeler, STK’lar, resmi ku-
rumlar, tüketiciler vd.) dayanışmasına bağlı. Bu 
projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için de 
İşletmelerimizin ve KOBİ’lerimizin tesisi kullan-
maları, yetkililerle ortak çalışmaları önem arz 
ediyor. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek 
ve parçası olabilmek için işletmelerimizin güç 
birliği yaparak kümelenmeleri ve ortak marka-
lar oluşturmaları, piyasadaki ürün güvenilirliğini 
tehlikeye atan oluşumlara ve girişimlere karşı 
ortak mücadele etmeleri gerekli. Böylelikle sek-
törün güçlü yönlerinin geliştirilmesi ile yeni fırs-
atların değerlendirilmesi sağlanırken, zayıf yön-
lerin giderilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi 
yönünde, rekabetçiliğin geliştirilmesi ile avantajlı 
duruma gelmesi hedefine hep birlikte ortak an-
layışla ulaşılması mümkün olacak.

Finally, what are the messages you would 
like to convey to your target group, Api-
culture Enterprises and SMEs? 

As I mentioned before, the My Bee, My Honey, 
My Honeycomb project is implemented exclu-
sively with the aim of increasing the competi-
tiveness of Apiculture enterprises and SMEs. 
Upon achieving of this aim, it is important for the 
Common Use Facility and its service units, es-
tablished within the scope of the project, to be 
embraced by the sector and its shareholders 
and to ensure the sustainability of the operations 
of these facilities and structures. The develop-
ment of the apiculture sector with the solution of 
its issues depends on the solidarity of all parties 
involved in the sector (enterprises, NGOs, gov-
ernmental agencies, customers, and others). It is 
very crucial for our Businesses and SMEs to use 
the facility and collaborate with officials in order 
to ensure the sustainability of this project. In or-
der to follow and be a part of the developments 
in the world, it is necessary for our enterprises to 
conglomerate by joining forces and establish co-
brands, as well as combat entities and initiatives 
that jeopardize the product reliability in the mar-
ket together. This enables the possibility to reach, 
altogether with a common understanding, the 
goal of putting the sector in a favorable position 
by improving its competitiveness, through capi-
talizing on new opportunities by developing the 
strengths of the sector, eliminating weaknesses 
and staving off threats.



Proje kapsamında kurulan Ortak Kullanım 
Tesisi  bir düzenleyici kurum gibi, davranış 
kurallarını ve uyum kurallarını belirlemede 
önemli bir rol oynayabilir. Güvenilir kalite-
li ürünler ile sıkı bir şekilde düzenlenen ve 
kontrol edilen bir sektör, uluslararası piyas-
alarda kendisini konumlandırmak için kesin-
likle daha iyi bir imkana sahip olacaktır.

Daha iyi planlanmış ve yürütülen tanıtım 
faaliyetleri, daha gelişmiş markalaşma 
yaklaşımı, artan eğilimlere uygun alanlar-
da yeni ürün geliştirme, Türk Arıcılık sek-
törünün geleceğini uluslararası piyasalarda 
rekabetçi bir konuma kolayca taşıyabilir.

Better planned and implemented visibility 
activities, improved branding approaches 
and new product development in fields fa-
vorable toward growing trends could easily 
put the future of Turkish Apiculture sector 
in a competitive position in international 
markets.

The Common Use Facility, established within 
the scope of the project, may play an import-
ant role in determining rules of conduct and 
rules of conformity as a regulatory body. A 
sector with reliable, quality products that is 
strictly regulated and checked will certainly 
have a better opportunity to position itself in 
international markets.

• Etkili pazarlama kanallarının kullanılması •Use of effective marketing channels 

Bal ile ilgili özellikle son dönemlerde 
yaşanan tağşiş olayları sebebi ile tüket-
icide ürün güvenilirliğinde azalma oldu, 
eksiklik ve tağşiş konusunda güven 
eksikliği ve tüketicilerde şüphe oluşma-
ya başladı. Sizce projenin uygulamaya 
geçmesi bu durumu nasıl etkileyecek? 

Proje kapsamında kurulan Ortak Kullanım Te-
sisinin faaliyetlerinin en önemlisi,  Akredite bir 
Laboratuvara sahip olan tesise getirilen ürünlerin 
mutlaka gıda güvenliği açısından uygun olup ol-
madığının analiz edilerek raporlanmasıdır. Diğer 
taraftan tesisin ISO 9001 ve ISO 22000 belge-
lerine sahip olması ile aynı zamanda da San-
ayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) 
tarafından tüm faaliyetlerinin izleniyor olması, bu 
vesile ile AB ve Türkiye işbirliğini simgeleyen lo-
golu etiketin kullanılıyor olması, “Ortak Kullanım 
Tesisini” kullanan Arıcılık İşletmeleri ve KOBİ’ler-
in ürünlerine olan güvenilirliğini artıracak ve tüke-
ticinin tercih etmesini sağlayacak. Faaliyetlerin 
ve tanıtımın artması ile tüketici farkındalığı da 
güçlenecek, böylece  sektöre otokontrol sistemi 
kazandırılmış olacak. 

Regarding honey, customer trust in prod-
ucts has reduced due to recent issues 
with adulteration. A lack of trust based 
on deficiencies and adulteration, as well 
as skepticism among customers started 
to arise. How will the implementation of 
the project impact this situation?  

The foremost operation of the Common Use Fa-
cility established within the scope of the project 
is the analysis and reporting of products that are 
brought to the facility, which has an accredited 
laboratory, with regard to food safety. Additional-
ly, the facility has ISO 9001 and ISO 22000 cer-
tificates and all of its operations are monitored 
by the Ministry of Industry and Technology and 
the European Union (EU), through which the 
logo tag that signifies EU-Turkey cooperation is 
used. This ensures an increase in confidence 
and a customer preference towards the prod-
ucts of Apiculture Businesses and SMEs using 
the “Common Use Facility”. Increase of activities 
and promotions will ensure the strengthening of 
customer awareness, thus introducing a self-reg-
ulation system to the sector. 

Son olarak, ana hedef kitleniz olan 
Arıcılık işletmeleri ve KOBİ’lere iletmek 
istediğiniz mesajları alabilir miyiz? 

Daha önce de değindiğim üzere, Arım Balım 
Peteğim projesi tamamen Arıcılık işletmeleri ve 
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması hedefi 
ile uygulanan bir proje. Hayata geçtiğinde, pro-
je kapsamında kurulan Ortak Kullanım Tesisi ve 
hizmet birimlerinin, sektör ve paydaşları  tarafın-
dan sahiplenilmesi ve  bu tesis ve yapıların 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
büyük önem taşıyor. Arıcılık sektörünün sorun-
larının çözülerek gelişmesi, sektörde yer alan 
tüm tarafların (işletmeler, STK’lar, resmi ku-
rumlar, tüketiciler vd.) dayanışmasına bağlı. Bu 
projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için de 
İşletmelerimizin ve KOBİ’lerimizin tesisi kullan-
maları, yetkililerle ortak çalışmaları önem arz 
ediyor. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek 
ve parçası olabilmek için işletmelerimizin güç 
birliği yaparak kümelenmeleri ve ortak marka-
lar oluşturmaları, piyasadaki ürün güvenilirliğini 
tehlikeye atan oluşumlara ve girişimlere karşı 
ortak mücadele etmeleri gerekli. Böylelikle sek-
törün güçlü yönlerinin geliştirilmesi ile yeni fırs-
atların değerlendirilmesi sağlanırken, zayıf yön-
lerin giderilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi 
yönünde, rekabetçiliğin geliştirilmesi ile avantajlı 
duruma gelmesi hedefine hep birlikte ortak an-
layışla ulaşılması mümkün olacak.

Finally, what are the messages you would 
like to convey to your target group, Api-
culture Enterprises and SMEs? 

As I mentioned before, the My Bee, My Honey, 
My Honeycomb project is implemented exclu-
sively with the aim of increasing the competi-
tiveness of Apiculture enterprises and SMEs. 
Upon achieving of this aim, it is important for the 
Common Use Facility and its service units, es-
tablished within the scope of the project, to be 
embraced by the sector and its shareholders 
and to ensure the sustainability of the operations 
of these facilities and structures. The develop-
ment of the apiculture sector with the solution of 
its issues depends on the solidarity of all parties 
involved in the sector (enterprises, NGOs, gov-
ernmental agencies, customers, and others). It is 
very crucial for our Businesses and SMEs to use 
the facility and collaborate with officials in order 
to ensure the sustainability of this project. In or-
der to follow and be a part of the developments 
in the world, it is necessary for our enterprises to 
conglomerate by joining forces and establish co-
brands, as well as combat entities and initiatives 
that jeopardize the product reliability in the mar-
ket together. This enables the possibility to reach, 
altogether with a common understanding, the 
goal of putting the sector in a favorable position 
by improving its competitiveness, through capi-
talizing on new opportunities by developing the 
strengths of the sector, eliminating weaknesses 
and staving off threats.



Kovandan Yaşama:
Bal Üretiminin Öyküsü

 Hive to Life: 
The Story of Honey Production2 Dünyada ve Türkiye’de Arı Ürün-

leri  Sektörü’nün Mevcut durumu
Current State of the 
Apicultural Products Sector in 
Turkey and the World

3
Arıcılığın bilinen en önemli birincil ürünleri bal ve balmumu. 
Ancak polen, propolis, arı sütü, arı zehri, kraliçe arılar, arılar 
ve larvalar (apilarnil) da pazarlanabilir birincil arı ürünleri 
olarak da pazarda yerini almış durumda.

Dünya genelinde aşağıdaki nedenlerle arıcılık ürünlerine 
olan talep artıyor:

• Tarım alanlarında polinasyona olan ihtiyacın ve öneminin 
artması,
• Suni tatlandırıcılar yerine doğal ve sağlıklı alternatiflere 
yönelik artan tüketici tercihi,
• Granüle edilmiş şeker pancarı şekerine karşı balın yararları 
konusunda farkındalığın ve balın popülaritesinin artması, 
• Şeker ve diğer tatlandırıcılara kıyasla balın daha yüksek 
besleyici profiline bağlı olarak kilo verme ve bazı kronik sağlık 
sorunlarının önlenmesi/tedavisi açısından balın sağlığa olan 
faydaları,
• Doğal, organik, az yağlı ve düşük kalorili yiyecek ve içecek 
ürünleri için artan tüketici tercihini karşılamak adına yiyecek 
içecek endüstrisinin talebinin artması,
• Artan bilinç düzeyleri ve sağlık kaygılarından etkilenen yiye-
cek içecek üreticilerinin, seri üretilen gıdalar ve içeceklerde 
tatlandırıcı gereksinimlerini karşılamak için şekere daha iyi 
alternatifler bulmak için çalışmaları, 
• Kilo verme, sindirim için probiyotik destek, akne tedavisi, 
eksfoliyatör vb. gibi ilaçlarda balın kullanılıyor olması,
• Kansere karşı antioksidanlar açısından zengin gıdalara olan 
talebin artması ve balın ön plana çıkması,
• Obezitenin yaygınlığı ve daha başarılı bir kilo kontrolü için 
beyaz şekerin balla ikame edilmesi,
• Apiterapi’nin (Arıcılık ürünleri ile yapılan tamamlayıcı tıp 
uygulamaları) bir bilim dalı olarak kabul görmesi, ülkelerin 
mevzuatlarına girmesi ve alternatif tıbbi tedavi olarak saygın-
lık kazanması

The primary, most well-known products of apiculture are 
honey and beewax. However, pollen, propolis, royal jelly, 
bee venom, queen bees, bees and larvae (apilarnil) have 
also taken their place in the market as marketable, primary 
apicultural products.

The global demand for apicultural products is on in-
crease for the following reasons:

• The growing need for and importance of pollination in ag-
ricultural fields,
• Growing customer preference for natural and healthy al-
ternatives to artificial sweeteners,
• Increase of awareness regarding the benefits of honey 
against granulated sugar beet sugar and the popularity of 
honey 
• Health benefits of honey in regard to weight loss and the 
prevention/treatment of certain chronic health problems 
due to its high nutritional profile compared to sugar and 
other sweeteners,
• Growing demand from the food-drink industry for the 
purpose of meeting the increasing customer preference 
for natural, organic, low-fat and low-calorie food and drink 
products,
• Food-drink producers, affected by the growing levels of 
awareness and health concerns, working to find better al-
ternatives to sugar in order to meet the sweetening require-
ments of mass produced foods and drinks, 
• Honey being used in weight loss, probiotic digestion sup-
port, acne treatment medications, exfoliators and other 
medications,
• Growing demand for foods rich in antioxidants effective 
against cancer and honey rising into prominence, 
• Prevalence of obesity and the substitution of white sugar 
with honey for more successful weight control,
• Recognition of apitherapy (Complementary medicine 
practices with apicultural products) as a scientific field, its 
introduction into state legislations and its earned respect as 
an alternative medicinal treatment.
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Çin doğal balın uluslararası ticaretinde 
en yüksek rakamlara ulaşmış durum-
da. Bu durum özellikle bu arı ürünü için 
sektörde Çin’e  güçlü bir  rekabet avan-
tajı sağlıyor. 

Amerika ve Arjantin gibi dünyadaki en 
gelişmiş ve profesyonel arıcılık sek-
törlerine sahip ülkelerde kovan başına 
verimlilik önemli ölçüde azalmış du-
rumda. 54,4 kg/kovan olan bölgele-
rde günümüzde 22,7 – 31,7 kg/kovan 
üretim gerçekleştiriliyor ve bu miktar 
olumsuz hava şartları altında daha 
da düşüyor. Neonikotinoidler, böcek 
öldürücüler, akarlar, koloni çöküşü bo-
zuklukları, yem bitkileri, mono diyetler, 
stres, çevre kirliliği ve iklim değişikliği 
ile ilgili arı kayıpları, kovan başına bu 
verimlilik kaybına katkıda bulunuyorlar.

Diğer taraftan, 28 AB ülkesi, , Kuzey 
Amerika, Güneydoğu Asya ve Kör-
fez-Orta-Doğu-Mağrip, dünyadaki 
doğal bal ithalatının yaklaşık %95’ini 
gerçekleştiriyor. Ülke düzeyinde, 
ABD en büyük ithalat pazarı ve bunu 
sırasıyla Almanya, Fransa, Birleşik 
Krallık başta olmak üzere bir AB  ülkel-
eri  ve Japonya izliyor. Bu ülkeler, küre-
sel ithalat ile tutarlı bir şekilde artan bir 
eğilimi takip ediyorlar. 

Bu kapsamda dünyada bal üretiminin 
günümüzde 1,7 milyon ton olan hacmi-
nin 2022 yılına kadar 2,4 milyon tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor ve küresel 
bal arzının, talebin çok altında kalacağı 
bekleniyor.

Özellikle Bal Üretimi konusunda en güçlü rekabetçilere bak-
tığımızda, aşağıdaki ülkeler 2015 yılında en yüksek pozitif net 
doğal bal ihracatını gerçekleştirdiler . Aşağıda yer alan istatistikler 
her bir ülkenin doğal bal ihracatı ve aynı emtia için ithalatı değer-
leri arasındaki fazlalığı gösteriyor.  (Workman, 2016)

Çin

Yeni Zelanda

Arjantin

Meksika

Hindistan

Vietnam

Ukrayna

Brazilya

Macaristan

Uruguay

Romanya

Bulgaristan

Türkiye

213.9 milyon $

45.5 milyon $ (%4.8)

39.9 milyon $ (%5.8)

39.3 milyon $ (% 40.7)

34.7 milyon $ (%34.6)

28.8 milyon $ (% -19.3)

25.1 milyon $ (%381.4)

China has the largest numbers when 
it comes to the international trade of 
natural honey. This brings China with a 
strong competitive edge regarding this 
particular bee product. 

Productivity per hive has consider-
ably decreased in countries that have 
the most advanced and professional 
apiculture sectors, such as the Unit-
ed States and Argentina. The regions 
that once produced 54.4 kg per hive, 
now producing 22.7-31.7 kg per hive 
and this number is further decreased 
under bad weather conditions. Bee 
losses related to neonicotinoids, pesti-
cides, running waters, colony collapse 
syndrome, fodder crops, mono diets, 
stress, environmental pollution and cli-
mate change contribute to the loss of 
productivity per hive.

On the other hand, 28 EU countries, 
North America, Southeast Asia and 
Gulf-Middle East-Maghreb undertake 
95% of the world’s natural honey im-
portation. At the country level, the larg-
est import market is the United States, 
followed by EU countries, led by Ger-
many, France and United Kingdom 
and Japan. These countries follow a 
trend that consistently increases in re-
lation to global importation. 

In this context, the volume of honey 
production in the world, which current-
ly sits at 1.7 million tones, is expected 
to reach 2.4 million tones by 2022. It 
is expected that the global supply of 
honey will be far lower than  the global 
demand for honey.

Specifically looking at the strongest competitors in the field of 
honey production, the following countries had the highest pos-
itive net export of natural honey in 2015 . The statistics below 
show each country’s surplus in natural honey exportation and im-
portation of the same goods. (Workman, 2016)

China

New Zealand

Argentina

Mexico

India

Vietnam

Ukraine

Brazil

Hungary

Uruguay

Romania

Chile

Bulgaria

Spain

Turkey

213.9 million $

198.5  million $ (%130.5 increase) 

163.4 million $ (%-26.8 decrease)

156 million $ (%72.7 increase)

119.9 million $ ( %60.7 increase)

109.4 million $ (%64 increase)

95.5 million $ ( %243.6 increase)

81.7 million $  (%15.3 increase)

75.2 million $ (%25.9 increase)

45.5 million $ (%4.8)

39.9 million $ (%5.8)

39.3 million $ (% 40.7)

34.7 million $ (%34.6)

28.8 million $ (% -19.3)

25.1 million $ (%381.4)

(13.5% net export
balance since 2011)
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Güncel küresel bal piyasasının ticari değeri 2,3 
milyar Amerikan Doları. Günümüzde arıcılık ürün-
leri yaygın olarak gıda, kozmetik, tarım, medikal, 
kimya ve diğer endüstrilerde kullanılıyor. Dünyanın 
143 ülkesinde arıcılık ürünleri üretiliyor. Küresel 
sektörün kilit oyuncuları ABD, Kanada, Arjantin, 
Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Hindistan 
ve AB-28 ülkeleri olarak görülüyor. Çin tek başına 
dünya bal üretiminin %25’ini gerçekleştirirken, Tür-
kiye’nin payı ise %6,85 olarak rakamlara yansıyor. 

The commercial value of the current global honey 
market is 2.3 billion USD. Apicultural products are 
nowadays widely used in food, cosmetics, agricul-
ture, medical, chemistry and other industries. Api-
cultural products are produced in 143 countries in 
the world. The major players in the global sector 
are considered to be the United States, Canada, 
Argentina, Mexico, Australia, New Zealand, Chi-
na, India ve 28 EU countries. China single-hand-
edly produces 25% of the world’s honey produc-
tion, while Turkey’s share is 6.85%. 

Dünyadaki üretici ülkeler pazar paylarını artır-
mak için büyük bir gayret ve telaş içindeler. Bu 
ülkeler bir yandan bal üretimi ve arıcılık yöntem 
ve tekniklerini modernize etmek suretiyle verim-
liliklerini artırmak, diğer yandan da katma değeri 
yüksek/çok yüksek olan bal haricindeki ürünlerin 
üretimini artırmak için çalışıyorlar. Bal ve balmu-
mu başta olmak üzere kalite konusu tüm dünyada 
önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Tüketici 
farkındalık seviyesi yüksek olan ülkeler bu sorunu 
ciddiyetle ele almaktalar ve standartlarını revize 
ederek tedbirler geliştirmekteler. Bu eğilim Türkiye 
ve Karadeniz bölgesi için de geçerli.

The countries who are producing honey are in 
great fervor and rush to increase their share in the 
market. These countries are working to increase 
productivity by modernizing honey production and 
apiculture methods and techniques, while also 
working to increase production of other products 
besides honey that have high/very high added val-
ue. Quality has become a significant issue across 
the world, especially when it comes to honey and 
beeswax. Countries with a high level of custom-
er awareness approach this issue earnestly and 
take measures by revising their standards. This 
tendency applies to Turkey and the Black Sea re-
gion as well. 

Dünyada Bal Üretimi / Global Honey Production
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Dünya genelinde kovan başına ortalama bal üre-
timi yaklaşık 20 kg civarında olup bu üretim değeri 
ülkemizde genellikle 13–17 kg aralığında değişik-
lik gösteriyor. Türkiye’nin arıcılık ürünlerinde ihra-
catı sadece bal ürünleri ile gerçekleşiyor. Diğer 
arıcılık ürünlerinin üretim miktarları ihraç etmeye 
yetecek boyutlarda değil. Ancak belirtmek gerekir 
ki balmumu üretiminde 2005–2016 döneminde 
proje hedef illerinde toplamda %-60,06 oranın-
da bir düşüş yaşanırken, ülke genelinde üretim 
%6,27 oranında arttı. Bu dönemde balmumu 
üretiminde en dramatik düşüş %-78,41 oranla Or-
du’da gerçekleşti.

Türkiye’nin her bölgesinde arıcılık faaliyetleri 
sürdürülmesine rağmen verimin istenilen 
düzeyde artış gösteremediği saptandı. Bunun 
başlıca nedenleri:

• Arıcıların teknik bilgi yetersizliği
• Hastalık ve zararlılarla doğru ve etkin mücadele-
nin yapılmaması, 
• Ekipmanların eski ve bakımsız olması, 
• Yaşlı ve kalitesiz ana arı kullanımı ile nitelik yer-
ine nicelik artışını hedef alan arıcılık uygulamaları

While honey production per hive is around 20 kg 
worldwide, this this figure generally varies be-
tween 13-17 kg in our country. Turkey’s export of 
apicultural products consists only of honey prod-
ucts. Production quantities of other apicultural 
products are not sizable enough for exportation. 
It should be pointed out, however, that beeswax 
production in the targetprovinces had a -60.06% 
decrease in the 2005-2016 period, while the coun-
try-wide production in the same period increased 
by 6.27%. The most dramatic decrease in bees-
wax production in this period took place in Ordu 
with a rate of -78.41%.

It was determined that although apicultural ac-
tivities were pursued in all regions in Turkey, 
the increase in productivity was not at a suffi-
cient rate. The main reasons for this are: 

• Inadequate apiatrist know-how
• Failure to combat diseases and pests properly 
and effectively, 
• Old and neglected equipment 
• Apicultural practices that aim for quantitative in-
crease instead of qualitative increase with the use 
of old and poor-quality queen bees 
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2003 yılında 38 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken 
2008 yılına gelene kadar sürekli bir gerileme ile 
27 ülkede pazar kaydedildi ve ihracat yapılan ülke 
sayısı 11’e kadar düştü. Sektörde alınan iyileştiri-
ci tedbirler ile 2009 – 2016 yılları ihracat pazarı 
sayısı yeniden artma eğilime girdi 2016 yılında 
33’e kadar yükseldi. 

2016 yılında ihraç edilen 3.623 ton balın değeri 
14,9 milyon USD. Türkiye Avrupa’ya bal ihraç eden 
ülkeler içerisinde en yüksek fiyat sıralamasında 
2. sırada ve 2016 yılında satışlar ortalama 3,96 
Euro/kg fiyat ile gerçekleşti.

Diğer taraftan ihracatın %70’lik bölümü Amerika ve 
Almanya olmak üzere sadece 2 ülkeye gerçekleşi-
yor. İhracatta yaşanabilecek en küçük bir kalite 
sorununda, mevcut pazar payının büyük ölçüde 
kaybedilmesi riski bulunuyor. Özellikle Karadeniz 
Bölgesinde ihracat kapasitesi yok denecek kadar 
az. 

3,623 tones of honey exported in 2016 amount to 
14.9 million USD. Among countries that export hon-
ey to Europe, Turkey ranks 2nd in price rankings. 
Sales in 2016 took place with an average price of 
3.96 Euros/kg.

Moreover, 70% of the exports are made to only two 
countries: United States and Germany. Even the 
smallest quality issue with exports risks the pos-
sibility of losing most of the current market share. 
Export capacity is virtually non-existent in the Black 
Sea Region specifically

After exporting to 38 countries in 2003, the export market 
lost 27 markets with a continuous decline until 2008 and 
the number of countries in the export market dropped all 
the way down to 11. After taking reformatory measures, 
the export market once again started an upward trend 
between 2009 - 2016, reaching 33 countries in 2016. 

20
03

2008

2016

0

10

20

30

40

Diğer taraftan Türkiye arıcılık sektöründe, 2008 
yılının bir dönüm noktası olduğu ve bu tarihte ko-
van başına verilen devlet desteği uygulamasının 
başlatıldığı biliniyor. Ana hatları ile bakıldığın-
da 2009 yılı öncesinde bölge genelinde kovan 
sayılarının yıllık ortalama %0,14 oranında arttığı 
ancak 2009–2016 döneminde kovan sayılarının 
yıllık ortalama artış hızının %5,61’e çıktığı 
görülüyor.

Arıcılık sektörünün 2005–2016 döneminin 
genel verilerinin analizinden bu dönemde kovan 
sayılarının %72,12 artmasına karşılık üretimin 
bunun 2,54 kat altında ve sadece %28,41 oranın-
da arttığı ve net ürün değerinin %-18,18 oranında 
azaldığı görülüyor.

Yukarıda özetlenen bölgesel durum son 11 yıllık 
dönemde arıcılık sektörünün sağlıklı bir gelişim ve 
değişim geçirmediğini gözler önüne seriyor. Dev-
letin sektörü geliştirmek için aldığı kovan başına 
destekleme tedbirlerinin yeterince etkili sonuç üre-
temediği gözlemlenmiş durumda. Üretim ve ürün 
kalitesinin arzu edilen seviyelere ulaşamamasın-
dan dolayı, iç piyasa bal için ödediği ücreti düşük 
tutmayı tercih etmiş. Dolayısı ile  arıcılık işletmel-
erinin karlılıklarında önemli bir kayıp yaşanmıştır.  
Üretimin %28 artmasına rağmen, ürün değerinin 
%18 düşmesi son derece dikkat çekici.

General analysis of the 2005-2016 period in the 
apiculture sector shows that while the number of 
hives increased by 72.12%, production increased 
only by 28.41%, a rate 2.54 times lower. In addi-
tion, net product profit decreased by -18.18%.

The regional situation, summarized above, reveals 
that the apiculture sector did not go through healthy 
development and changed in the last 11-year period. 
It is observed that the per hive subsidy measure tak-
en by the government in order to develop the sector 
failed to yield results of adequate effectiveness. It 
appears that the domestic market decided to keep 
the prices paid for honey low, due to the inability of 
production and product quality to reach desired lev-
els. As such, a significant loss in the profitability of 
apiculture enterprises occurred. It is remarkable that 
product value decreased by 18% in spite of the 28% 
increase in production. 

On the other hand, it is recognized that 2008 
marks a turning point for the apiculture sector in 
Turkey with the practice of government subsidies 
per hive starting that year. Looking at the outlines, 
the number of hives region-wide had an annual in-
crease rate of 0.14% before 2009, but the annual 
increase rate of hive numbers rose to 5.61% in the 
2009-2016 period. 

Yıllık Ortalama Kovan Sayısı Artış Hızı

2009 Yılı Öncesi / 2009 Pre-Year 0,14 %
5,61 %2009 - 2016

Annual Average Hive Number Increase Rate

2005-2016 Dönemi Sektör Analizi

Kovan Sayısı Artışı   : 72,12 %
Üretim Artışı   : 28,41 %
Net Ürün Değerindeki Azalma  : 18,18 %

Hive Number Increase   : 72,12%
Production Increase  : 28,41%
Net Profit Value Decrease      : 18,18%

2005-2016 Period Sector Analysis
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Değer kaybına yol açan temel gerekçelerin; 
düşük kalitede üretim, kamuoyunun eksik/ha-
talı bilgilendirilmesi nedeniyle piyasanın talep 
yapısının hatalı şekillenmiş olması ve fiyatların 
yurtiçinde manipülasyona maruz kalması olduğu 
değerlendiriliyor. Bu nedenle de bölgedeki arıcılık 
işletmelerinin bir kısmının, düşük karlılık düzey-
lerine bağlı olarak, sektörü terk etme eğiliminde 
oldukları görülüyor.

Yapılan araştırmalarda Arıcılık sektörünün  özel-
likle Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde daha 
aktif olduğu görülüyor. Bu bölgeler hem koloni 
varlığı hem de üretim oranları açısından ön 
plana çıkıyor. Türkiye’de ilk 10 arıcılık 
ili, Muğla, Ordu, Adana, Aydın, Si-
vas, Antalya, İzmir, İçel, Erzincan 
ve Samsun olarak sıralanıyor. Bu 
şehirler Türkiye’nin toplam bal üre-
timinin yarısını oluşturuyor.

The main reasons for the loss of value are estimat-
ed to be low-quality production, low quality of the 
market demand structure due to the insufficient/
incorrect informing of the public and the manip-
ulation of prices in the domestic market. Conse-
quently, it is observed that some of the apiculture 
enterprises in the region lean towards leaving the 
sector due to low levels of profitability.

The studies show that apiculture sector is espe-
cially more active in Aegean, Black Sea and Med-
iterranean Regions. These regions come to prom-
inence due to presence of colonies and their 

production rates. Top 10 apiculture provinces 
in Turkey are Muğla, Ordu, Adana, 

Aydın, Sivas, Antalya, İzmir, İçel, Er-
zincan and Samsun. These cities 
constitute half of the total honey 
production in in Turkey.

Programın genel amacı Türk ekonomisinin AB 
ekonomisine uyumlulaştırılması ve de bölgesel 
sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılması amacıyla 
Türk ekonomisinin rekabet kapasitesinin güçlendi-
rilmesi olarak tanımlandı. 

‘’Arım, Balım, Peteğim“ Projesi, hedef illerde 
(Ordu, Rize, Giresun, Trabzon, Sinop and Sam-
sun ) arıcılık sektöründeki KOBİ’lerin rekabet 
edebilirliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen bir proje. 

Proje Künyesi
 
Bütçe : 9,990,199 Euro

Genel Hedef : Hedef bölgelerde Arıcılık sek-
törünün rekabet gücünü artırmak 

Özel Hedef : Hedef bölgelerdeki Arıcılık Sek-
töründe faaliyet gösteren Kobilerinin rekabet edile-
bilirliğini artırmak

Project Fishe
 
Project Budget: 9,990,199 Euro

Overall Objective: To improve the competitive-
ness of the apiculture sector in target regions 

Specific Objective:  To incresee the competitive-
ness of SMEs operating in the apiculture sector in 
target regions.

The general objective of the programme is to 
strengthen the competitiveness of the Turkish 
economy in order to adapt Turkish economy to EU 
economy and decrease regional socio-economic 
discrepancies. 

 “My Bee, My Honey, My Honeycomb” Project, is 
a project that is implemented in order to increase 
the competitiveness of SMEs in the apiculture 
sector in target provinces (Ordu, Rize, Giresun, 
Trabzon, Sinop and Samsun) and is financed by 
the EU and Republic of Turkey

Arım, Balım, Peteğim
Projesi

My Bee, My Honey, My 
Honeycomb Project5 5

1
Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (Re-
gional Competitiveness Operational Programme 
– RCOP)  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı IPA II 
Programlama Dönemi Bölgesel Kalkınma 
Bileşeni kapsamında uygulandı. 

Regional Competitiveness Operational Pro-
gramme - RCOP was implemented within the 
scope of the Ministry of Industry and Technology 
IPA II Programming Period Regional Develop-
ment Component.
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scope of the Ministry of Industry and Technology 
IPA II Programming Period Regional Develop-
ment Component.



Projeden Beklenen Sonuçlar: 

• Sonuç 1: Karadeniz Bölgesinde (hedef şehirle-
rdeki) kurulu Arıcılık Kobilerinin rekabet gücünü 
artıracak kurumsal yapıların kurulması 
• Sonuç 2: Bölgedeki Kobilerin (endüstriyel arıcılık 
ürünleri üreticileri) iş geliştirme hizmetlerine erişi-
minin sağlanması .

5.2.1- Yapım İşleri

Proje’nin yapım işleri bileşeni kapsamında Kalite 
Sertifikasyon Merkezi ile İşletme ve Paketleme 
Tesisi (Pazarlama Tanıtım ve Danışmanlık Hizmet 
Birimi dâhil) binaları inşa edildi.

Yaklaşık 5000 m2 lik bir alanda İşleme ve 
paketleme, temel petek binası ile modern bir
Laboratuvar inşa edildi.

5.2.2- Müşavirlik Hizmetleri bileşenleri
Proje Yapım işleri için  müşavirlik hizmetleri 
alınarak, tesisin projeye uygun olarak  inşa edilme-
si sağlandı.

5.2.2- Consultancy Services components
Additionally, consultancy service was received in 
order to construct the facility in a way that is appro-
priate to the project.  

5.2.1-Construction Works

Buildings for the Quality Certification Center and 
Processing and Packaging Facility (including Mar-
keting and Consultancy Service Units) were con-
structed within the scope of the project’s construc-
tion works component. 
Processing and Packaging, comb foundation 
building and a modern laboratory were construct-
ed in approximately 5000 m2 area.

Expected Outcomes of the Project : 

• Outcome 1: The establishment of organizational 
structures that will increase the competitiveness 
of Apiculture SMEs established in the Black Sea 
Region (in target provincess)  
• Outcome 2: Ensuring the access of SMEs (pro-
ducers of industrial apicultural products) in the re-
gion to business development services. 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler ve Çıktılar

Operations undertaken within 
the scope of the Project and 
Outputs
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5.2.4- Teknik Destek Bileşeni

Proje kapsamında uygulanan Teknik Destek 
Bileşeni projenin sürdürülebilirliği için gerekli alt 
yapının  hazırlanmasının   yanı sıra, proje hede-
flerine ulaşılmasını sağlayacak teknik ve idari 
gerekliliklerinin de oluşturulması amacı ile uygu-
landı. Teknik Destek Bileşeni, Kurulum aşaması 
ve İzleme Geliştirme 
faaliyetleri olarak iki alt bileşenden oluşuyor. 

5.2.4- Technical Assistance Component

The Technical Assistance Component was imple-
mented within the scope of the project with the 
purpose of preparing the required infrastructure 
for the sustainability of the project as well as es-
tablishing the technical and administrative require-
ments that will ensure that project objectives are 
achieved. Technical Assistance Component con-
sist of two sub-component which are Establish-
ment and Monitoring Development activities

5.2.3- Supply Component

Service units that will be established within the 
scope of the Project were supplied with techni-
cal machinery and equipment as well as office 
hardware as part of the Supply Component. 
A facility with the capacity of processing and 
packaging 3500 tons of honey and all required 
equipment for the production of comb founda-
tion were supplied for Common Use purposes. 
Additionally, machinery and equipment were 
purchased within the scope of the project, in re-
gard to the establishment of an accredited lab-

oratory with the ability to test, analyse and 
document in International standards. 

The establishment of ad-
ministrative and techni-
cal units, hardware for 
information technologies 
and materials to be used 
in training centers were 
also supplied within the 
scope of the project.

5.2.3- Tedarik Bileşeni

Tedarik Bileşeni kapsamında Proje kapsamında ku-
rulacak olan hizmet birimlerine teknik makine ve ek-
ipman ile ofis donanımı ekipmanları temin edilmiştir. 
3500 ton bal işleme ve paketleme kapasiteli bir te-
sis ve temel petek üretimi için gerekli tüm ekipman-
lar Ortak Kullanım amaçlı olarak tedarik edilmiştir. 
Bunun yanı sıra Uluslararası standartlarda analiz 
yapabilecek akredite bir  Laboratuvarın kurulmasına 
yönelik makine ve ekipman da proje kapsamında 
satın alındı. 
Proje kapsamında kurulacak idari ve 
teknik birimlerin tefrişatı, bilişim te-
knolojileri donanımları, eğitim sa-
lonlarında kullanılacak malzemeler 
yine proje kapsamında temin edildi.
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Proje Çıktıları

Teknik Destek Bileşeni Faaliyetleri kapsamın-
da Proje hedef grubu ve paydaşları altı ilde 
ziyaret edildi,  toplamda on çalıştay  yapıldı, 
bu çalıştaylar ve yapılan paydaş ziyaretleri 
kapsamında sektörün sorunları incelendi.

Sektör hakkında yapılan çalışmalar incelen-
di, veriler toplanarak değerlendirildi. Arıcılık 
Sektörünün Uluslararası ve Ulusal pazardaki 
durumu, dünya ekonomisindeki yeri ve ülkel-
ere göre üretim ve Pazar durumu incelenerek 
karşılaştırmalar yapıldı ve proje bölgesinde 50 
KOBİ ve Arıcılık işletmesi ile iş tanı çalışmaları 
yapılarak bölgenin rekabetçilik gücü ve potan-
siyeli değerlendirildi. 

Diğer taraftan projenin Mantıksal Çerçeve-
si’nde de öngörülen ve projenin  sürdürülebil-
irliği için ihtiyaç duyulan Hizmet Birimleri için 
kurumsal bir yapının ve bu yapının işleyişine 
destek verecek olan araçların (5 yıllık İş plan-
ları,  İşletme el kitapları, Kalite ve gıda hijyeni 
sistemi alt yapısının hazırlanması: ISO 9001, 
ISO 22000, ISO 17025 Laboratuvar akredi-
tasyonu, vd.) oluşturulması en önemli proje 
çıktıları arasında yer almakta. Aynı zaman-
da istihdam edilen personele teorik ve işbaşı 
eğitimleri verilerek   hazırlanan araçların kul-
lanımında da uygulamalı destek verildi.

Project Outputs

Project target group and shareholders were vis-
ited in six provinces, (Ordu, Rize, Giresun, Trab-
zon, Sinop and Samsun) a total of ten workshops 
were organized, the problems of the sector were 
examined through these workshops and share-
holder visits. 

Studies about the sector were examined and col-
lected data was evaluated. Comparisons were 
made via the examination of the apiculture sec-
tor’s situation in the International and National 
market, its position in world economy and pro-
duction and Market situations by country. Diag-
nostic  studies were undertaken with 50 SMEs 
and Beekeeping Enterprises in the target prov-
inces and the competitiveness and potential of 
the region were evaluated. 

Moreover; the establishment of a service struc-
ture for the Units, which are stipulated in the proj-
ect Logical Framework, and are necessary for the 
sustainability of the project, as well as the tools 
that will support the operation of this structure (5-
year business plan, operation manuals, quality 
and the establishment of food hygiene system 
infrastructure -ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025 
Laboratory accreditation etc) are among the 
most significant project outputs. Employed per-
sonnel were supported for the use of prepared 
tools via theoretical and on-the-job training.

Bileşen 1: Kurulum Aşaması Faaliyetleri:
C1-A1 Planlanan Bölgesel Arıcılık Ağı (BAA)’nın 
Değerlendirilmesi ve Yol haritasının Hazırlanması 
C1-A2 İş Modeli Oluşturma (İş tanı çalışmaları, Arı 
Ürünleri Sektörünün Ulusal  ve Uluslararası Pa-
zar Değerlendirmesi, Rekabetçilik Analizi&değer-
lendirmesi)
C1-A3 İş Planları, Destek Araçlarının Hazırlan-
ması , Kalite ve Sistem alt yapısı ve Kesişen Ağ 
Stratejilerinin Hazırlanması 
C1-A4 BAA Yapılarının Kurulmasına ve Faaliyete 
Geçmesine destek 

Bileşen 2: İzleme ve Geliştirme Aşaması 
Faaliyetleri:
C2-A1 İşleme ve Paketleme Tesisi ve Kalite Serti-
fikasyon Merkezi  İşlevlerinin yerine getirilmesine 
Destek
C2-A2 Danışma Temas Noktaları ile  Tanıtım ve 
Pazarlama Birimi İşlevlerinin yerine getirilmesine  
Destek  
C2-A3 Pazarlama, Tanıtım ve Görünürlüğe Destek

Component 1:  Establishment Phase Operations
C1-A1 Evaluation of the planned RAN and Prepa-
ration of the Road Map   
C1-A2 Development of the Business Model (Busi-
ness Diagnostic studies, National and Internation-
al Market Evaluation of Apicultural Products Sec-
tor, Competitiveness Analysis & Evaluation)
C1-A3 Preparation of Business Plans, Support-
ive Tools, Quality and System Infrastructure and 
Preparation of Cross Cutting w Strategies 
C1-A4 Support for the Establishment and Inaugu-
ration of RAN Structures  

Component2: Monitoring and Development 
Phase Operations:
C2-A1 Support to the Delivery of the Processing 
and Packaging Facility and Quality Certification 
Center  Functions   
C2-A2 Support to the delivery of Consultancy  
Contact Points and Promotion and Marketing Unit 
Functions.  
C2-A3 Support to Marketing, Promotion and Vis-
ibility 
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5.3.1- Bölgesel Arıcılık Ağının  
Ortak Vizyonu 

Projenin Faydalanıcısı kurum Arıcılık Araştırma 
Enstitüsü ve Proje Teknik Destek Ekibi  tarafından 
organize edilen Çalıştaylar, Paydaşlar ve hedef 
grup ile yapılan görüşmeler sonucunda,  Bölgesel 
Arıcılık Değer Zinciri değerlendirildi. Arıcılık sek-
törünün Güçlü Yanları Zayıf yanları, Fırsatları ve 
Tehditleri incelendi (GZFT analizi yapıldı) ve bu 
çalışmalar sonucunda tüm paydaşların mutabık 
kaldığı Bölgesel Arıcılık Ağı  (BAA) Ortak Vizyonu 
belirlendi:

Genel Amaç
Arıcılık ve arı ürünleri sektörünün, küresel ticaretin 
önemli bir aktörü olma yolunda;
• Tüm kurumlarıyla örgütlenerek rekabetçiliği 
destekleyen, düzenli, güçlü ve sürdürülebilir bir 
altyapıya sahip,
• Tüketicinin güven duyduğu, doğal, kaliteli ve ver-
imli üretim yapan,, 
• Ürün çeşitliliğini sağlamış ve yüksek katma 
değerli ürünler üreten Ulusal seviyede stratejik bir 
sektör olmasıdır

Hedefler
Sektörün yurtiçi pazar payını ve ihracat kapasitesini 
geliştirmek, hedef kitle olan tüketicilerin bal ve diğer 
arıcılık ürünlerine olan güvenlerini arttırmak ve diğer 
hedef kitle olan profesyonellerin üretim ve pazarla-
ma yönünden gelişimini sağlamaktır.

5.3.1- Common Vision of the Regional
Apiculture Network 

Regional Apiculture Value Chain was evaluated 
through Workshops organized by Project Bene-
ficiary Apiculture Research Institute and Project 
Technical Assistance Team and meetings held 
with Stakeholders and the target group. Strengths 
and Weaknesses, Opportunities and Threats of 
the apiculture sector was examined (SWOT anal-
ysis) and the Regional Apiculture Network Shared 
Vision, about which all sakeholders were in agree-
ment, was determined:

General Objective
For apiculture and apicultural products , in order to 
become a significant actor in global trade:
• Have an organized, strong and sustainable infra-
structure that promotes competitiveness by being 
united with all of its institutions,
• Produce in a natural, quality and efficient man-
ner that the customer has confidence in, 
• Become a strategic sector at the National level 
that has attained product diversity and produces 
value added products

Objectives
To improve the sector’s domestic market share 
and export capacity, to increase the confidence of 
customers, the target group, in honey and other 
apicultural products and to ensure the develop-
ment of professionals, the other target group, with 
regard to production and marketing

Faaliyetler kapsamında yapılan çalışmalar-
da öne çıkan çalışma verileri ve proje çıktıları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Study data and project outputs from the studies 
undertaken within the scope of the operations that 
stick out may be summarized as follows:

Üretim
• İlgili üretim kalitesi ve üretim hacminin artırılması 
için gerekli bilgi ve eğitim desteklerinin sağlanması
• Değer artışı getiren ilk girdi ve ara mamul üreti-
mini iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi
• Uluslararası standartlara uygun kalitede ve doğal 
ürün üretilmesine ve üretimde verimliliğin artırıl-
masına destek olunması,  işbirliklerinin desteklen-
mesi (Kümelenme, OAAE, Arım Balım Peteğim 
Ortak Kullanım Tesisi,  Üniversite vd.)
• Özellikli ürün üretimini geliştirilmesi ve 
ölçeklendirilmesi

Pazarlama
• Türkiye’de bal ve diğer arı ürünleri için  olumlu 
bir marka imajı geliştirmesi ve tüketicinin güvenini 
kazanacak iletişimin gerçekleştirilmesi,
• İhracatta bölgesel marka ve coğrafi işaret 
oluşturmaya çalışılması 
• Pazar ve ürün çeşitliliğin sağlanması, ürün 
ve bölge bazında yurtdışı pazar analizlerinin 
gerçekleştirilmesi 
• Satış ağları ile birlikte perakende ürün ve kanal-
larına yaygınlaştırılması 

Marketing
• To build a positive brand image for honey and 
other apicultural products in Turkey and establish 
communication in a manner that will gain the con-
fidence of the customer
• To attempt to establish a regional brand and 
geographical mark in exportation 
• To achieve market and product diversity, to car-
ry out analysis of foreign markets on the basis of 
product and region 
• To popularize retail products and sales channels 
via sales networks 

Production
•  To supply required information and training sup-
port for enhancing relevant production quality and 
production volume. 
• To improve the production of first entry and inter-
mediate products that bring in value increase and 
to lower costs
• To support the production of natural products in 
accordance with International standards regard-
ing quality, to support the increase of production 
efficiency, to support cooperation (Conglomera-
tion, OARI, My Bee My Honey My Honeycomb 
Facility for Common Use, university, etc.)
• To improve the production of specialty products 
and to scale them
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Marketing
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mediate products that bring in value increase and 
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tion, OARI, My Bee My Honey My Honeycomb 
Facility for Common Use, university, etc.)
• To improve the production of specialty products 
and to scale them



Ürün Geliştirme
• Katma değeri yüksek, yeni ve özel ürünlerin 
geliştirilmesi (gıda, spor, kozmetik, sağlık ve tur-
izm gibi büyüyen alanlarda)
• Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi 
için Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve Üniversitelerle 
ARGE ve yenilikçilik için işbirliğinin geliştirilmesi
• Doğal kaynaklar, flora ve çevre-sektör etkileşimi 
için lobi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yapılması, 
doğanın gelişimine aktif katkıda bulunulması
• Bal menşei, flora, coğrafya, üretici gibi kim-
liklendirme altyapısının hayata geçirilmesi

Lojistik
•Bölgeye gelecek ve bölgeden sevk edilecek 
ürünlerinin lojistik muhafaza ve sevkiyat şart-
larının iyileştirilmesi
•Standartların oluşturulması ve maliyetlerin 
düşürülmesi 

Hizmetler
• Uygun koşullarla finansman olanaklarının yaratıl-
ması, finansal modellerin geliştirilmesi

Project Development
• To develop new and special products with high 
added value (in growing fields such as food, sport, 
cosmetics, health and tourism)
• To improve research and development via Api-
culture Research Institute and Universities for the 
development of products with high added value 
and to improve cooperation for innovation.
• To carry out lobbying and public relations ac-
tivities for natural resources, flora and environ-
ment-sector interaction, to actively contribute to 
the development of nature
• To implement an identification infrastructure such 
as honey origin, flora, geography and producer

Logistics
• To improve the logistic preservation and ship-
ment conditions of products to be shipped in and 
out of the region
• To establish standards and lower costs  

Services
• To create financing opportunities with appropri-
ate conditions, to develop financial models

İdari ve Hukuki Düzenlemeler
• Hukuki ve idari mevzuatın, sektör vizyonuna 
paralel olarak tüketici sağlığı, çevre dengesi ve 
sektör arasındaki dengeyi gözetecek şekilde 
düzenlenmesi
• Denetleme mekanizmasının kurulması ve uygu-
lanması
•  Haksız rekabeti önleyecek girişim ve düzenlem-
elerin hayata geçirilmesi
• Mevzuat ve teşvik sisteminin, sektörün rekabetçi 
gücünü artıracak ve ihracatı destekleyecek şekil-
de ve AB ile uyumlu bir şekilde iyileştirilmesi,
• Akredite analiz laboratuarının desteklenmesi ve 
kullanımının teşviki, bal ve arıcılık ürünleri stand-
artlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması
• Türk Gıda Kodeksi’nin  AB standartları  ile  uyu-
munun sağlanması

Bilgi Altyapısı
• Sektör oyuncularına, ticari, pazarlama, kalite, ar-
ge, üretim alanlarında kaliteli bilgi akışının sağlan-
ması
• Sektör istatistiklerinin, ülke ve küresel bilgi ve 
veri bankasının geliştirilmesi
• Üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumların-
da ve üreticilerde,  araştırma kültürünün geliştir-
ilmesi, araştırmacıların motivasyonu ve araştır-
macıların küresel ar-ge ağlarına ve çalışmalarına 
entegrasyonu için gerekli altyapının kurulmasının 
sağlanması
• Tüm süreçlerde uluslararası standartlara uyumu 
sağlayacak teknik eleman ve kalifiye iş gücünün 
yetiştirilmesi

Administrative and Legal Regulations
• To regulate the legal and administrative legis-
lation in a manner that will protect the balance 
among consumer health, environmental balance 
and the sector, in line with the sector vision.
• To establish and implement an audit mechanism
• To introduce initiatives and regulations that pre-
vent unfair competition
• To improve the legislation and incentive system 
in a manner that will improve the competitiveness 
of the sector, support exportation and one that is 
in accordance with the EU.
• To support the accredited analysis laboratory 
and encourage its use, to establish and popular-
ize standards with regard to honey and apicultural 
products
• To ensure the compliance of the Turkish Food 
Codex to EU standards

Information Infrastructure
• To ensure quality information flow to sector play-
ers in corporate, marketing, quality, research and 
development and production fields.
• To develop sector statistics, national and global 
information and data base.
• To ensure the establishment of the infrastruc-
ture that is required to develop research culture, 
improve researcher motivation and integrate re-
searchers into global research and development 
networks and studies in universities, education 
and research institutions and producers.
• To train technical personnel and qualified work 
force that will ensure compliance to international 
standards across all processes
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Kurumlar arası ve paydaşlar arası işbirliği 
•Sektörü temsil eden üretici birlikleri, KOBİ’ler, 
kamu kuruluşları, araştırma kuruluşları ve üniver-
siteler arası etkin koordinasyonun sağlanması
• Ortak hizmet merkezlerinin kurulması
• Sektörde ‘’Kümelenme’’ için  bir yol haritasının 
hazırlanması ve uygulamaya alınması

Teknik Destek Ekibi, Arıcılık Araştırma Enstitüsü 
ile birlikte, yukarıda verilen bu vizyon ve hedefler 
doğrultusunda ihtiyaç duyulan gelişim alanlarını 
belirleyerek bir “Bölgesel Arıcılık Ağı Yol Haritası” 
hazırladı.

Cooperation among institutions and shareholders 
• Too ensure effective coordination among pro-
ducers’ associations, SMEs, public institutions, re-
search institutions and universities that represent 
the sector.
• Establishment of joint service centers
• To prepare and implement a road map for “Con-
glomeration” in the sector

Technical Support Crew, along with the Apiculture 
Research Institute, has prepared the “Regional 
Apiculture Network Road Map” by identifying re-
quired development areas toward the vision and 
objectives that were mentioned above

5.3.2-  Bölgesel Arıcılık Ağı Yol Haritası

Bölgesel Arıcılık Ağı Yol Haritasında Bölgesel 
arıcılık sektörünü mevcut durumundan hede-
flenen vizyonuna taşımak için geliştirilmesi gere-
ken alanlar 10 kategoride ele alındı:

1. Bölgesel ve ulusal seviyede örgütlenme:
Sektörü geliştirmek açısından atılması gereken ilk 
adım sorunların çözümüne odaklanmış örgütlen-
meleri gerçekleştirmek. Bu yapılar; farklı seviyel-
erde ele alınması gereken konular için çözümler 
üretmeye yönelik çalışmalar yürütmeli. İki farklı 
alanda örgütlenme gerekiyor:
• Bölgesel seviyede örgütlenme
• Ulusal seviyede örgütlenme

5.3.2-  Regional Apiculture Network Road Map

In the Regional Apiculture Network Road Map, 
the areas that are in need of development in or-
der to move the Regional apiculture sector from 
its current status towards the targeted vision were 
approach in 10 
categories:

1.Unionization at the regional and national level: 
The first step that should be taken in order to de-
velop the sector is to carry out unionizations with 
a focus on resolving issues. These structures 
should conduct studies in order to find solutions 
for issues that need to be approached at different 
levels. Unionization is necessary in two different 
fields
• Unionization at the regional level
• Unionization at the national level

2. Kurumsal kapasite geliştirme; 
Sektörel gelişimi destekleyecek yapıların kurul-
masından sonra etkili şekilde çalışmalarını destekle-
mek üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ge-
rekecektir. Kapasite geliştirme çalışmaları üç farklı 
alanda gerçekleştirilecek: 
• Kamu kurumlarında, meslek kuruluşlarında, 
üniversitelerde kurumsal kapasitenin 
• Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin 
geliştirilmesi ve
• BAA yapılarının kurumsal kapasitesinin 
geliştirilmesi.

3.Altyapının geliştirilmesi/iyileştirilmesi; Sektörün 
rekabet gücünü geliştirecek çalışmaların 
belkemiği niteliğindeki gelişme ekseni. Bölge-
sel ve ulusal seviyedeki aksiyonlar, mevzuat alt 
yapısındaki iyileştirmeler, eğitim ve danışman-
lık hizmetleri, arıcıları geliştirmeye yönelik faa-
liyetler bu grup altında gerçekleştirilecek

4.Pazarlama ve uluslararası pazarlara
açılma (uluslararasılaştırma): Sektörün pazarlama 
süreçlerinin iyileştirilmesi, pazardaki konumunun 
güçlendirilmesi ve uluslararasılaştırma çalışma-
ları gerçekleştirilecek.

5.İşbirliği geliştirme: KOBİ’ler arasında işbirliği, 
ulusal seviyede kurumlar arası işbirliği ve uluslar-
arası sevide sektörel işbirlikleri geliştirme çalışma-
ları yürütülecek.

6.Yenilikçilik/İnovasyon: Arıcılık ürünlerinde yeni-
likçilik/inovasyon için gereken bölgesel ve sektörel 
altyapı geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. 

2.Improving organizational capacity;
After the establishment of structures that will 
support sectoral development, organizational 
capacity should be improved in order to support 
the operations of those structures in an effective 
manner. Operations for capacity improvement will 
be carried out in three different fields: 
• Improving capacity in public institutions, profes-
sional organizations and universities,
• Improving educational and consultative service 
quality and
• Improving the organizational capacity of RAN 
structures.
3.Development/improvement of infrastructure; 
Axis of development serving as the backbone of 
operations that will improve the competitiveness 
of the sector. Actions at the regional and national 
level, improvements to legislation infrastructure, 
educational and consultative services and oper-
ations to develop apiarists will take place under 
this group.

4.Marketing and getting into international
markets (internationalization) Operations for the im-
provement of the sector’s marketing processes, its 
position in the market and internationalization will be 
carried out.

5.Developing cooperation: Operations for the de-
velopment of cooperation among SMEs, cooper-
ation among institutions at the national level and 
sectoral cooperation at the international level.

6.Innovation: Operations for the development of 
regional and sectoral infrastructure required for in-
novation in apicultural products.
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İletişim ve tanıtım: BAA yapılarının sektördeki KO-
Bİ’lerin rakibi olmadığının sektöre anlatılması ile 
ilgili çalışmalar yürütülecek ve BAA portalı aktif bir 
iletişim aracı olarak kullanılacak.

8.Fonlara erişim ve iş geliştirme: BAA yapılarının 
faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak finansal kaynak-
lara erişim ile ilgili çalışmalar yürütülecek. Buna 
ilave olarak KOBİ’lere yönelik danışmanlık ve eği-
tim hizmet paketlerinin geliştirilmesi ve uygulan-
ması sağlanacak. 

9.Ürün çeşitlendirme: Ürün çeşitlendirme bu 
kategoride ele alınacak konular olacak.

10.Apiterapi ve Api turizmin geliştirilmesi: Bölgede 
api-turizmin geliştirilmesi için alınacak tedbirler, 
işbirlikleri ve apiterapi köyü kurulması çalışmaları 
yürütülecek.

Gelişme Alanları Development Areas

Communication and promotion: Operations to 
communicate to the sector that RAM structures 
are not competitors to SMEs in the sector will be 
carried out, and the RAM portal will be used as an 
active communicative tool.
8. Access to funds and Bussinnes development: 
Operations for access to financial resources nec-
essary for the activities of RAN structures will be 
carried out. Additionally, the development and im-
plementation of consultation and training service 
packages aimed towards SMEs will be ensured. 

9. Product diversification: Product diversification 
is one of the issues that will be approached in this 
category.

10.Development apitherapy and apiculture 
tourism: Measures, cooperations and operations 
to establish an apitherapy village to develop apith-
erapy tourism in the region will be conducted.

5.3.3- Ortak Kullanım Tesisi ve Hizmet Birimleri 
(KALİTE SERTİFİKASYON MERKEZİ& BALMER A.Ş)

Türkiye’nin Arıcılık konusunda araştırma yap-
an tek kurumu olan Arıcılık Araştırma Enstitüsü 
Laboratuvarı Proje uygulamasına başlamadan 
önce özellikle AR&GE çalışmaları ve Araştırma 
projeleri yürütürken, proje hedefleri doğrultusun-
da Arıcılık Sektöründe faaliyet gösteren  KOBİ ve 
Arıcılık İşletmelerinin ürünlerinin rekabet gücünü 
artıracak olan çalışmalara  bölgesel ve ulusal 
düzeyde katkı vermek amacı ile geliştirildi ve pro-
je kapsamında tedarik edilen son teknoloji anal-
iz ekipmanları ve yetkin personeli ile ülkenin en 
önde gelen Uluslararası Akredite olmuş bir Labor-
atuvar/Kalite Sertifikasyon Merkezi haline gelmeyi 
hedeflemekte. 

Proje Ortakları tarafından kurulan ve kar odaklı 
olmayan BALMER A.Ş, Proje hedefleri doğrul-
tusunda Ortak kullanım tesisinde projenin hedef 
grubuna İşleme, Paketleme, Depolama, Pazarla-
ma, Tanıtım ve Danışmanlık hizmetlerini veriyor. 
Bu amaçla  Teknik Destek Bileşeni kapsamında 
değerlendirilerek istihdam edilen ve eğitilen  per-
sonel,  Projenin sürdürülebilirliği için önemli bir 
görev üstleniyor.

Ortak Kullanım Tesisinden yararlanan Arıcılık 
İşletmeleri ve KOBİ’ler,  BALMER uzmanları 
tarafından sunulan Pazarlama ve Danışmanlık 
hizmetlerinden de yararlanma hakkına sahipler.

5.3.3- Common Use Facility and Service Units 
(QUALITY CERTIFICATION CENTER& BALMER A.Ş.)

Apiculture Research Institute Laboratory, which is 
the unique  in Turkey researching Apiculture, was 
formed in order to contribute to operations that will 
improve the competitiveness of the products of 
SMEs and Beekeeping Enterprises that operate 
in the Apiculture Sector at the regional and na-
tional level according to project objectives, while 
at the same time conducting Research & Devel-
opment operations and research projects before 
starting to implement the Project. It aims to be-
come a nation-leading, Internationally Accredited 
Laboratory/Quality Certification Center with its 
cutting edge technology analysis equipment and 
competent personnel. 

BALMER A.Ş., which is a non-profit organization 
founded by Project Stakeholders, provides the 
project target group services such as Processing, 
Packaging, Storing, Marketing, Promotion and 
Consultation in the Common Use Facility. The 
personnel that were evaluated within the scope of 
the Technical Assistance services, employed and 
trained, carry an important role in the sustainabili-
ty of the Project.

Beekeeping Enterprises and SMEs that benefit 
from the Common Use Facility also have the right 
to benefit from Marketing and Consultation ser-
vices provided by BALMER experts.  
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Projenin hedefleri doğrultusunda oluşturulan Or-
tak Kullanım Tesisi’nin ayrı yönetilen Kalite Sert-
ifikasyon Merkezi  ile  BALMER AŞ,  Kamu Özel 
Sektör İş Birliği Projesi kapsamında ortak bir çalış-
ma ortaya koyuyor. Bu çalışma ile, ürününü pa-
ketlemeye Ortak Kullanım Tesisine getiren Arıcılık 
İşletmeleri ve KOBİ’ler ya da  bunların oluştura-
cağı kümeler (küçük işletmelerin ortaklaşa kur-
duğu Pazarlama Şirketleri, Kooperatifler, Birlikler 
vb.), BALMER AŞ ile yapacakları bir hizmet 
alım protokolü kapsamında ürünlerinin analizini  
akredite Laboratuvarda yaptırıp, Gıda Kodeksi 
Bal tebliğine uygun bulunan Arıcılık ürününü  kali-
te ve hijyen alt yapısı oluşturulmuş  tesiste, kendi 
markası  ile  istediği bir ambalaj çeşidi ve  istediği 
ebatta paketleyebiliyor.

BALMER A.Ş. and the Quality Certification Cen-
ter of the Common Use Facility, which was estab-
lished in accordance with project objectives and 
is operated separately, conduct a common oper-
ation within the scope of the Public-Private Sector 
Cooperation Project. With this operation; Apicul-
ture Enterprises, SMEs or conglomerates formed 
by them (Marketing Companies jointly formed by 
small enterprises, Cooperatives, Associations, 
etc.) can have their products analyzed in an ac-
credited laboratory within the scope of the service 
receiving protocol with BALMER AŞ and pack-
age Apicultural products that have been judged 
to comply with the Food Codex Honey commu-
nique, in desired size with the desired wrapping, 
with their own brand in a facility whose quality and 
hygiene infrastructure has been established. 

Alınan Hizmetin Katma Değeri :

Tüketici açısından en önemli konu ürün güvenil-
irliği. Bir çok gıda ürününün aksine balın kalitesi 
sadece Laboratuvar analizinde belirlenebiliyor.  
Diğer taraftan Türkiye’de  ve özellikle Karadeniz 
Bölgesi’nde üretilen balın özelliklerinin araştırıl-
ması için ve bala standart getirilmesi gerekiyor. 
Bu nedenle paketleme sürecinden önce ürünün 
analiz edilmesi çok önemli. 
Analizlerin sonuçları bal tebliğine göre uygun bu-
lunduğunda, ürün işleme ve paketlemeye alınıyor. 
Son ürün analizinden sonra ürün depolanıyor. 
Talep edildiği taktirde  Pazarlama ve Danışman-
lık Birimi tarafından ürünlere pazarlama ve satış 
destekleri veriliyor. 

Teknik Destek Projesi kapsamında kurulan Online 
Portal, Ortak Kullanım Tesisinde analizi yapılarak 
paketlenen ürünlerin Yerel, Ulusal ve Uluslararası 
pazarda tanıtılması ve pazarlanması için en 
önemli  araçlardan biri. Online Portal’da KOBİ ve 
Arıcılık İşletmeleri  ürünlerinin tanıtımını Pazarla-
ma Uzmanlarının desteği ile yapabiliyor.

Diğer taraftan, ekonomik ve teknik gelişim ile 
rekabetçiliğini artırmak isteyen KOBİ ve İşletm-
elerimiz, yine  Ortak kullanım Tesisi Pazarlama, 
Tanıtım ve Danışmanlık birimi ve  Danışma Temas 
Noktaları’ndan danışmanlık destekleri  alabiliyor. 

Added Value of the Received Service

The most important issue for the customer is the 
product reliability. Unlike many other food prod-
ucts, the quality of honey can only be determined 
via laboratory analysis. On the other hand, honey 
needs to be standardized in order to examine the 
characteristics of honey produced in Turkey, es-
pecially in the Black Sea Region. As such, anal-
ysis of the product before the packaging process 
is crucial. 

When results of the analysis are found appropri-
ate according to communique, the product is tak-
en into processing and packaging. After the last 
product analysis, the product is stored. The mar-
keting of the products and sales support is given 
by Marketing and Consultancy Unit if requested. 
The Online Portal that established within the scope 
of the Technical Assistance is one of the most im-
portant tools for the promotion and marketing of 
products that were analysed and packaged in the 
Common Use Facility, in the Local, National and 
International market. On the Online Portal, SMEs 
and Beekeeping Enterprises can promote their 
products with the help of Marketing Experts.

Additionally, SMEs and Beekeeping Enterprises 
that want to improve competitiveness through 
economic and technical progress can receive 
consultative support from the Common Use Fa-
cility Marketing, Promotion and Consultancy unit 
and Consultancy Contact Points.
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DANIŞMA TEMAS NOKTALARI
Altı ilin Arı Yetiştirici Birlikleri bünyesinde Birlik 
teknik personelinden oluşan Danışma Temas 
Noktaları, arıcılık işletmeleri ve KOBİ’lerin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda Danışmanlık ve eğitimler ver-
mek üzere Ortak Kullanım Tesisi personeli ile or-
tak faaliyetler yürütüyor.

ONLİNE PORTAL
KOBİ ve Arıcılık İşletmelerinin ürettiği Arı Ürün-
lerinin pazarlama ve tanıtımına destek amacı 
ile üretilen Online portal, aynı zamanda her bir 
işletmenin bireysel ürününün tanıtımını yapacak 
bir portal şeklinde tasarlandı. Özellikle Ortak kul-
lanım tesisini kullanan hedef grubun ürünlerinin 
tanıtımının yanı sıra, online eğitimler ve sektör bil-
gilerine de yer verilmekte. 

CONSULTATION CONTACT POINTS
Consultation Contact Points, which consist of 
Unions technical staff within the Beekeepers 
Unions of the six provinces, carry out joint oper-
ations with the Common Use Facility personnel 
in order to provide Beekeeping  Enterprises and 
SMEs Consultation upon need as well as provid-
ing trainings.

ONLINE PORTAL
The Online Portal, which was established in or-
der to support the marketing and promotion of 
Apicultural Products produced by SMEs and Bee-
keeping  Enterprises, was designed as a portal 
that can also promote each enterprise’s individual 
products. Aside from the promotion of the prod-
ucts of the target group that uses the Common 
Use Facility, the Portal also includes online train-
ings and sector information

Arım, Balım, Peteğim 
Projesi’nden Yansımalar/ 
Projenin Etkisi 

Reflections from the My Bee, 
My Honey, My Honeycomb 
Project / Project Impact

6
Proje paydaşları ve hedef grubunun Arım, Balım, 
Peteğim Projesinin etkisiyle ilgili paylaşımları:

AKIN ÇİFTÇİ- Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı/
BALMER AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bölgede yaklaşık 10 yıldır bu proje bekleniyor. Bu 
proje yürürlüğe girdiğinde bizler için üreticiler için çok 
iyi şeyler olacak. En azından 6 ilin balı marka haline 
gelecek. Arıcılarımız bu işte kazançlı çıkacaklar.

Arım, Balım, Peteğim Projesi Sayesinde Ürünler Mar-
ka Haline Gelecek.

SEFER ŞENTÜRK / Arıcılık İşletmesi Sahibi
Arı insan için bir yaşam alanı. Arı olmayınca doğa da 
olmuyor. Arı, insan için olmazsa olmaz. Bu neden-
le Arı İnsan hayatında çok önemli. Balımızı BALM-
ER’DE  kavanozlarda paketleyeceğiz ve satışa 
hazır hale getireceğiz. Arım, Balım, Peteğim Projesi 
sayesinde de Ordu’da tesis bittiğinde ihracat yapılan 
yerden gelenler gelip Ordu’dan alacak. Ordu’dan iyi 
bal üreten yer yok Türkiye’de.

Bu Tesis Karaenizli Arıcılara Çok Faydalı Olacak.

The reflections from the My Bee, My Honey, My Hon-
eycomb Project Stakeholders and Target Group

AKIN ÇİFTÇİ  -President of  Ordu Beekeeping Union /
BALMER A.S. PRESIDENT 

The region has been expecting the My Bee, My Hon-
ey, My Honeycomb for the last 10 years. We, the 
beekeeping enterprises  will benefit from it when it 
comes into force. At least the honey produced in the 
6 cities will be branded. 
The Project Will Contribute to the Branding of the 
Products 

SEFER ŞENTÜRK / Beekeeping Enterprise
Bee is a life space for human being. Bee is the 
source of the nature. Bee is a must for the human 
being. Therefore, Bee is important in human’s life. 
We are going to do the packaging of our honey in 
BALMER and get it ready for selling phase.  When 
the construction of the facility is completed in Ordu, 
the exporters will visit Ordu and will buy the honey 
from here. In Turkey, Ordu is the most effective city in 
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BAHRİ YILDIRIM / Arıcılık İşletmesi Sahibi
1 yıldan beri haberim var tesisin yapılmasın-
dan. Bu tesis kuruldu. Şu anda çalışmalar 
başladı. Gereken neyse Arı Yetiştiricileri Birliği  
başkanımız bizi yönlendiriyor. 

Bu tesis bittiğinde bizim ballarımız paketlenecek, 
arıcılar olarak balımızı satacağız markalaşma 
olacak,  markalaşma için bize eğitimler veri-
lecek. Burada bu tesiste tahlil laboratuvarı  var. 
Bal tahlil olacak burada. Marka konulacak, satış 
yapılacak. 

Arı olmasa insan hayatı olmaz. Bize bal verir, 
polen verir propolis verir. Arı  zehri, arı sütü ver-
ir. Bunlar  insanlara şifa verir. İnsanların hasta 
olmadan tüketmelerini isterim. Arı demek şifa 
demek. 

Proje Sayesinde Hem Biz kazanacağız Hemde 
Tüketici Kazanacak.

BAHRİ YILDIRIM / Beekeeping Enterprise
I have been following the construction of this fa-
cility for the last one year. The  president of Bee-
keepers Union  is informing us. 

When this facility is completed, our products will 
be packaged and we will sell our honey and also 
there will be a room for branding and we will get 
training on branding. There is a laboratory in this 
facility. The honey will be analysed here. It will be 
branded, sold. 
If there is no bee, there is no life. It gives us hon-
ey, polen, propolis. It gives us bee venom, royal 
jelly. It gives us health. I would recommend peo-
ple to consume it before they get ill. Bee means 
recovery.

The Project Will Contribute Not Only to us, But 
Also to the Consumer.

MEHMET EREN / Arıcılık İşletmesi Sahibi 
Arıcılar birliğimiz ben bu işte varım derse 
rekabet olur ve bu sayede arı ürünü üreten   ark-
adaşlarımızın ürettikleri ürünün değerini arttırması 
gerekir.  Tesisin sayesinde kalite artıyor, kapasite 
yükseliyor, rekabet oluyor. Arıcılarımız bu işten 
memnun kalacak.

Laboratuvarda alınan bal incelenir glikoz mu 
bal mı diye incelenir. Vatandaş sağlığına uygun 
mu değil mi, tesisimizin en büyük faydası bu. En 
azından caydırıcı olur. İncelenecek, tam garanti 
olacak bizim için.  BALMER markası adı altında 
bizim balımız dünyaya reklamını verir. Kalitesini 
dünya görür. Balımız dünyaya açılmış olur kalite 
yaygınlaşmış olur. BALMER sayesinde balımız 
değerinde satılacak. BALMER bize danışmanlık 
hizmeti adı altında daha iyi daha kaliteli bal yap-
acağımızı anlatırsa bu iş daha iyiye gidecek

Ordu’da Yapılan Bu tesis Sayesinde Bu Topraklar 
da Arıcılık Sektörü Daha da Güçlü Hale Gelecek.

MEHMET EREN /Beekeeping Enterprise
The competitiveness will increase if the Turkish 
Union of Beekeepers will join this process and this 
will contribute to the increase in the value of the 
produced honey. With the new facility the quality 
and capacity will increase and at the same time 
competitiveness will increase . Our beekeepers 
will benefit and satisfy from this process/initiative. 

In the analysis laboratory the products will be ana-
lysed to figure out whether it is honey or glucose. 
The most important input of this facility is that the 
conformity of the products to the health will be test-
ed. In that respect, the quality will be guaranteed. 
Under BALMER Brand our brand will be marketed 
globally, the quality of our products become visible 
globally and our products will be sold at their own 
value. This process will be better if BALMER gives 
consultancy services on how to produce honey 
with high quality. 
Thanks to This Facility That  Established in Ordu, 
the Apiculture Sector Will Be More Competitive in 
This Region.
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HÜSEYİN İSPİRLİ / KOBİ
Bu proje sayesinde ufkumuz açıldı. Ordu da Arım, 
Balım, Peteğim proje çalıştayına katıldık ve ufku-
muz açıldı. Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. 
Arım, Balım, Peteğim projesine bizi dahil ettiler 
ballarımızı analiz ediyorlar gıda tüzüğüne uy-
gunsa paketleyip verecekler. Hepsini tek elden 
yaptırdığımız için bizim için daha kolay ve daha 
karlı olacak. Bu güne kadar başka tesislerde 
dolum yaptırıp yurt içinde yapıyorduk ama bunda 
yurt dışına rahatlıkla bal gönderme durumumuz 
olacak. Gerek Karadeniz bölgesinden gerek yurt 
içinde arıcıların rahat etmesi açısından ballarını 
daha güvenli ve daha fazla yerlere ulaştırma 
açısından çok etkili olacak. Bölgemiz arıcılığının 
gelişmesine katkı olacak. Benim gibi girişimci 
arkadaşların ufkunu açtığı için çok faydalı ola-
cak. Benimde ufkumu açtı yurt dışına açılma fikri 
oluştu yoksa yurt içinde düşünüyorduk bu işi. Pro-
jeden bize danışmanlık hizmeti verecekler. Ürün 
pazarlaması konusunda yardımcı olacaklar. 
Arım Balım Peteğim Projesi ile Rekabet 
Gücümüz Artacak.

HÜSEYİN İSPİRLİ/ SME 
Our vision expanded thanks to this project. We 
participated in the My Bee, My Honey, My Hon-
eycomb project workshop and it broadened our 
vision. We are considering to expand abroad. We 
are engaged in the My Bee, My Honey, My Hon-
eycomb project and they are now analysing our 
honey. If it is in line with the food standards they 
will do the packaging of our product and give it 
to us. This process will be easy and profitable as 
this process is managed under one single struc-
ture. Till this moment, we were having this pro-
cess done by the facilities in Turkey but in this one 
we will have the chance to export our products. 
The facility will contribute in selling the products 
to a variety of places within the country, including 
but not limited with the Black Sea Region. It will 
contribute in enhancing the development of api-
culture in our region. It will be useful as it broad-
ens the  visions of the entrepreneurs like myself. 
If this project did not broaden my vision, I was 
only thinking of doing this job for the local market. 
Within the scope of the project they will also give 
us consultancy and they will help us in marketing 
our products. 
With My Bee, My Honey, My Honeycomb Proj-
ect our Competitiveness will Increase

Projenin tasarımında öngörülen ve Teknik 
Destek Bileşeni Faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen birçok çıktı, aynı zamanda proje 
sürdürülebilirliğini de sağlamaya katkıda bulu-
nacak nitelikte.

Proje kapsamında kurulan Ortak Kullanım Tesi-
si’nin yönetimi için iki yapı ortaya çıktı. Birincisi 
Arıcılık Araştırma Enstitüsü çatısı altında faa-
liyet gösterecek olan ve Akredite bir laboratu-
varı da içeren Kalite Sertifikasyon Merkezi. Bu 
merkez aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı 
Akredite Arı Ürünleri Laboratuvarlarından biri 
konumunda. 

İkincisi ise Proje paydaşları ve proje hedef gru-
bunun temsilcileri olan altı ilin Arı Yetiştirici Bir-
likleri, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları  Birliği tarafından 
kurulan BALMER AŞ.. Ortak Kullanım Tesisinin 
Paketleme, Pazarlama ve Danışmanlık faali-
yetlerini  BALMER A.Ş. yürütmekte.

Her iki  yapı da Bölgesel Arıcılık Ağı’nın Ku-
rumsal yapısının oluşması ve sürdürülmesini 
desteklemek amacını taşıyor. 

Gerek Laboratuvar hizmetleri gerekse İşleme 
ve Paketleme Hizmetleri için  hizmet bedelleri 
öngörüldü. İş planları kapsamında belirlenen bu 
bedeller, KOBİ ve Arıcılık işletmelerinin rekabet 
edilebilirliği dikkate alınarak ve yapıların Finan-
sal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere belirlen-
di.  

Many outputs stipulated in the project layout 
and realized within the scope of the Technical 
Assistance Team Activities may at the same 
time contribute to project sustainability. 

Two structures have been developped for the 
management of the Common Use Facility es-
tablished within the scope of the project. The 
first one is the Quality Certification Center, 
which is to operate under Apiculture Research 
Institute and features and accredited labora-
tory. This center is also one of Turkey’s most 
extensive Accredited Apicultural Product Labo-
ratories. 

The second one is BALMER AŞ, which was 
founded by Project stakeholders, Beekeeping 
Unions of the six provinces that represent the 
project target group, Ordu Chamber of Com-
merce and Industry and Ordu Chamber of 
Tradesmen and Craftsmen Union. The Pack-
aging, Marketing and Consultancy activities of 
the Common Use Facility are carried out by 
BALMER A.Ş.

Both structures aim to establish and maintain 
the organizational structure of the Regional Api-
culture Network. 

Service fees for Laboratory services as well as 
Processing and Packaging Services have been 
stipulated. These fees, which were determined 
within the scope of business plans, were estab-
lished by taking the competitiveness of SMEs 
and Beekeeping Enterprises and to ensure the 
Financial sustainability of the structures.  

Projenin Sürdürülebilirliği   Project Sustainability  7
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Teknik Destek bileşeni  kapsamında yapılan 
çalışmalarla oluşturulan alt yapı ile söz konu-
su yapıların İdari ve  Teknik  sürdürülebilirliği 
anlamında da  gerekli tedbirler alınmış durum-
da. Organizasyonel yapının ve İş planlarının 
oluşturulması, buna göre faaliyetleri uygulay-
acak  uygun personelin seçimi ve atanması, 
personelin eğitimi ve yararlanacakları her türlü 
destek araçlarının hazırlanması bu amaçla 
yapıldı. 

Ortak Kullanım Tesisi’ne bağlı yapılar Arıcılık 
Araştırma Enstitüsü (Kalite Sertifikasyon 
Merkezi) Proje Ortakları tarafından kurulan 
BALMER AŞ tarafından işletilecek ve Projenin 
idari, teknik ve finansal sürdürülebilirliği sağla-
nacak. 

Her iki yapının da kendi ayakları üzerinde du-
racak bir işleyiş içerisinde kalması, en az 5 
yıl boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Avrupa Birliği’nin hibe mevzuatı kapsamında 
yapılacak İzleme ve değerlendirme faaliyetleri 
çerçevesinde takip edilerek denetlenecek.

With the infrastructure established  within the 
scope of Technical Assistance activities, nec-
essary measures have been taken in terms of 
administrative and technical sustainability of 
the said structures. Establishing the organiza-
tional structure and the producing  of business 
plans,  preparation of all kinds of support tools 
to be used,  the selection and assignment of 
appropriate personnel to implement the activi-
ties accordingly as well as  the training of the 
personnel and were done for this purpose.

The   structures under the Common Use Facil-
ity will be managed by the Apiculture Research 
Institute (Quality Certification Center) and 
BAMER AŞ which is established by the Project 
stakeholders and the administrative, technical 
and financial sustainability will be provided.

Whether the two structures remain in operation 
in a way that allows to them stand on their own 
legs will be audited for at least 5 years, with-
in the framework of Monitoring and evaluation 
operations carried out within the scope of the 
grant legislations of the Ministry of Industry and 
Technology and the European Union.

Görünürlük Faaliyetleri Visibility Activities 8
Teknik Destek Projesi’nin faaliyetlerine başladığı 
ilk günden itibaren Proje’nin görünürlüğü ve 
tanıtımı için gerekli olan çalışmalar yapıldı. Altı ilde 
yapılan Çalıştaylar, Eğitimler, ziyaret ve toplantılar-
da görünürlük kurallarına uygun olarak tasarlanan 
ve üretilen pankartlar, broşürler, defter ve kalem-
ler, kullanıldı. AB-Türk bayrağı, Roll-up’lar, uygun 
yerlere yerleştirildi. Rekabetçi Sektörler Programı 
logosu da görünürlük öğeleri içinde mutlaka yer 
aldı.

Projenin ikinci yarısında, kurulan Şirket ve Arıcılık 
Araştırma Enstitüsü’nün logolarının yer aldığı bir 
çok tanıtım malzemesi kullanıldı. Bunlar içinde 
hem hedef grubun bir kısmına  yönelik olanlar  
(Arıcı El kitabı) hem de daha geniş kitlelere yönelik 
olanlar (tüketicilere yönelik posterler) de mevcut. 
Ayrıca bir de Proje ve çıktıları ile etkilerini anlatan, 
her türlü medyada kullanılmak üzere farklı  sürele-
rde olmak üzere tanıtım filmi hazırlandı. 

Proje kapsamında kurulan Ortak Kullanım Tesis-
inin açılışı için ise hem bölgesel hem de ulusal 
olarak ses getirecek bir organizasyonla, sektörün 
tüm taraflarına hitap eden bir açılış etkinliği plan-
landı. Böylelikle ulusal ve bölgesel olarak proje 
ve çıktılarının daha geniş kitlelerle paylaşılması 
hedeflendi. 

Arım, Balım, Peteğim projesi kapsamında kuru-
lan Online Portal paketlenen ürünlerin hem ulusal 
hem de uluslararası pazara yayılımı için en temel 
görünürlük aracı olarak tasarlandı ve faaliyetleri 
proje sonrasında da devam edecek.

Required operations for the visibility and promotion 
of the Project since first day the Technical Assistance 
Services commenced activities. Banner, brochures, 
notebooks and pens that were designed and pro-
duced as per visibility rules were used in workshops 
in six provinces, Trainings, visits and meetings. 
EU-Turkish flag and Roll-ups were placed in appro-
priate locations. Competitive Sectors Programme 
logo was also definitely featured in visibility compo-
nents.
 
Many promotional materials that featured the logos 
of the established Company and the Apiculture Re-
search Institute were used in the second half of the 
project. These include both the materials specifically 
aimed towards a certain part of the target group (a 
pocket booklet) and the materials (posters) aimed 
towards wider crowds (consumers). Moreover, an 
introductory film, which gives details of the project 
outputs and impacts, has been produced to use in 
the mass media in different time periods.  
 
For the Inauguration of the Common Use Facility es-
tablished within the scope of the Project, an Inaugu-
ration ceremony that appeals to all parties of the sec-
tor was planned with an organization that would be 
resounding both regionally and nationally. The aim 
of this initiative was to disseminate the project and 
its outputs to a wider society at regional and national 
level. 
 
The Online Portal established within the scope of the 
My Bee, My Honey, My Honeycomb project was de-
signed as the main visibility tool for the distribution 
of packaged products to national and international 
markets alike and its operations will continue after 
the project. 
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BAL ARISI (APIS MELLİFERA)
Arılar doğanın en büyük mucizelerinden biridir. 
Yaklaşık 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını 
sağlarlar. Bunun yanı sıra insanoğlunun da 
birçok yaşamsal ihtiyacını karşılarlar. Bir bal 
arısının 4 kanadı, 6 ayağı ve 5 gözü vardır. 
Bal arıları dakikada 11.400 kez kanat çırpar. 
Bir bal arısı yaklaşık olarak saatte 24 km hızla 
uçabilir. Tabiattaki tozlaşmanın %85’i bal arıları 
sayesinde yapılmakta ve bu hizmeti ile arıcılık 
bal değerinin 15 katı fazla değer üretmektedir. 
Arılar 1-2 km yarıçaplı alanda tarlacılık yap-
makla birlikte, 13 km kadar uzağa gidebilirler. 
Dünya’da 20.000 arı türü bulunmaktadır. Arılar 
40.000.000 yıldır dünyada bulunmaktadır. Ko-
van yeri 50 cm değiştirilirse arılar yerlerini bul-
makta güçlük çekerler. 

HONEY BEE (APIS MELLIFERA)
Bees are one of the greatest miracles of the 
nature. They help the reproduction of around 
130 thousand different plant species. They also 
meet various life-sustaining needs of the man-
kind. Honeybee has 4 wings, 6 feet and 5 eyes. 
Honeybees flutter their wings 11,400 times per 
minute. Honeybee can fly at a speed of about 24 
km per hour. 85% of pollination in nature takes 
place through honeybees and beekeeping can 
thus produce a value of 15 times its value. Bees 
can process an area with a radius of 1-2 km, 
yet they can also travel 13 km far away. If the 
location of the bee hive is changed 50 cm, bees 
have a hard time locating it. There are 20,000 
types of bees around the world. Bees have ex-
isted on earth for 40,000,000 years. 

BAL 
Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektarın, vücut-
larından salgılandıkları bir takım enzimlerle işlen-
mesi sonucu oluşan, dayanıklı, yoğun ve yüksek 
besin değeri içeren bir gıda maddesidir. Bal bakteri 
barındırmadığı için doğal antibiyotik özelliği taşır, çok 
güçlü bir antioksidandır. Glikoz, fruktoz, demir, kalsi-
yum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum 
gibi minerallerden oluşur. Ayrıca B1, B2, B3, B5, B6 
vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kay-
nağıdır. 

POLEN
Bitkilerin erkek üreme birimi olan polen, 21 günlük 
işçi arılar tarafından koloninin arı sütü üretimi ve yav-
ru yetiştiriciliğinde protein gereksinimini karşılamak 
için toplanmaktadır. Polen, sindirimi kolaylaştırıcı, 
hücre yenileyici, canlılık verici, iştah artırıcı, hemoglo-
bini yükseltici, seksüel aktivite artışı yanında soğuk 
algınlığı, sinirsel ve ülser rahatsızlıklarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Polen, bal arıları tarafından 
toplanırken yapıştırılma ve muhafaza amacıyla 
içerisine nektar veya bal gibi karbonhidrat ile glukoz, 
oksidaz gibi enzimler eklenmektedir.  Polen içerisinde 
insanlar için gerekli olan aminoasitler yanında A, B 
Kompleks, C ve E vitaminleri, K, Na, Ca, Mg, P, S, 
Al, B, Cl, Cu, I, Fe, Mn, Ni, Si, Ti, Zn mineralleri bu-
lunmaktadır

ARI SÜTÜ
Arı sütü 5-15 günlük yaştaki işçi arıların baş kısmında 
bulunan alt çene ve boğaz bezleri tarafından salgıla-
nan, bir üründür. İnsanlar için önerilen arı sütü tüke-
tim oranı canlı ağırlık başına 1 mg/kg’dır. Arısütünün 
yapısında, %66 su, %12.34 protein, %5.46 yağ, 
%12.49 şeker, %0.82mineraller, %2.84 bilinmeyen 
maddeler bulunmaktadır.

HONEY
Honey is a strong, intense and rich nutrient, which 
is made by the bees processing the nectar that they 
collect from the flowers with some enzymes that they 
release from their bodies. Honey has natural antibi-
otic characteristics since it is bactericidal, as well as 
being a very strong antioxidant. It is composed of 
minerals such as Glucose, Fructose, Iron, Calcium, 
Phosphate, Sodium, Chloride, Potassium, Magne-
sium, etc. Moreover, it is a nutrient rich in vitamins 
B1, B2, B3, B5 and B6. 

POLLEN
Pollen, which is the male reproduction unit of the 
plants, is collected by the 21-day-old worker bees 
in order to meet the protein needs of the colony for 
royal jelly production and brood raising. Pollen, which 
is digestive, energizing and appetizing, as well as re-
newing cells and increasing hemoglobin and sexual 
activity, is widely used for nervous diseases and ul-
cer. As the honeybees collect pollen, carbohydrates 
such as nectar or honey, and enzymes such as glu-
cose and oxidase are included in it for adhesion and 
retainment.  Pollen contains amino acids necessary 
for the human beings, as well as vitamins A, B Com-
plex, C and E, and elements such as Potassium, 
Sodium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Iron, Zinc, 
etc.

ROYAL JELLY 
Royal jelly is a product secreted from the lower jaw 
and throat glands in the head of the 5 to 15-day-old 
worker bees. Royal jelly consumption ratio recom-
mended for people is 1 mg/kg per live weight. Struc-
ture of the royal jelly is composed from 66% water, 
12.34% protein, 5.46% fat, 12.49% glucose, 0.82% 
minerals and 2.84% unknown substances

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın 
sadece dört yıl ömrü kalır”

“If the bee disappeared off the face of the earth, man 
would only have four years left to live”

 Albert Einstein

BEE AND LIFEBEE AND LIFE
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PROPOLİS
Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomur-
cuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve 
antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir 
arı ürünüdür. Propolis, arılar tarafından, kovandaki 
mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için 
kullanılır. Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, 
doğru işlendiği takdirde insan vücudunda da aynı et-
kileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun 
hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Propolis 
düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hasta-
lanma sıklığının ve antibiyotik kullanımının azalması-
na yardımcı olur.

ARI ZEHİRİ
Apitoksin -ya da bilinen diğer adıyla arı zehiri- acı, 
renksiz, sıvı bir kimyasaldır. Bal arıların zehir ke-
selerinin içinde bulunur ve arı sokmasına maruz 
kalındığında insan vücuduna giren maddedir. Arı 
zehiri 16-19 günlük işçi arılarda en yüksek düzeyde 
üretilir. Bir arının iğne kesesinde 0.3 mg yaş zehir bu-
lunur ve bu zehirden 0.1 mg kuru arı zehiri üretilebilir. 
İnsan için LD50 = 2.8 mg/kg arı zehiridir.

BALMUMU
Bal mumu henüz olgunlaşmamış genç arıların gö-
vdelerindeki halkalardan salgıladığı, salgılandığında 
açık renkte ve sıvıda olup hava ile temas edince, 
yoğunlaşan bir bal sıvısıdır. Balmumu 12-18 günlük 
yaştaki işçi arıların 4-7. karın halkalarından salgılanır. 
İçerisinde 300 e yakın madde bulundurmaktadır. 
Ayrıca bileşim olarak da 50 ye yakın aroma bulun-
durmaktadır. 1 kg mum üretimi için 8-21 kg bal har-
canır. Balmumu 64 derecede erir.

PROPOLIS 
Propolis is a completely natural bee product that has 
very powerful antioxidant and antimicrobial effects, 
which the bees collect from the leaves, stems and 
buds of the plants. Propolis is used by the bees in 
order to destroy germs in the hive and keep it steril-
ized. As long as it is processed right, Propolis serves 
the same function in human body as it does in the 
bee hive. It destroys viruses and bacteria and helps 
the body fight against diseases. When regularly con-
sumed, Propolis enhances immunity, and helps re-
duce the frequency of diseases, as well as antibiotics 
intake.

BEE VENOM
Apitoxin, widely-known as bee venom, is a bitter, col-
orless and liquid chemical. It is found in the venom 
sacs of honeybees and it is the substance that enters 
the human body when exposed to the bee sting. Bee 
venom is produced at the maximum level by 16 to 
19-day-old worker bees. There is 0.3 mg fluid venom 
in the sting sac of a bee and 0.1 mg dry bee venom 
can be produced from it. For human beings, LD50 = 
2.8 mg/kg bee venom.

BEESWAX 
Beeswax is a honey fluid secreted by the yet-to-
be-matured young bees from their abdominal seg-
ments, which is light-colored and liquid that becomes 
intense as it contacts with air. Beeswax is secreted 
from the 4-7th abdominal rings of the 12 to 18-day-
old worker bees. It contains up to 300 substances. It 
also has up to 50 aromas in its compound. 8 to 21 kg 
honey is consumed for producing 1 kg wax. Bees-
wax melts at 64 degree Celcius.








