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Şeref CINBIRTOĞLU
Enstitü Müdürü

Enstitümüz Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Plan, Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarımsal Araştırma Master Planı ile Tarımsal 
Araştırma Yönetimi Yönergesi kapsamında sektörle ilgili ulusal ve uluslararası temel 
öncelikler doğrultusunda Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını sürdürmektedir.  

Arıcılık dünya da olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik ve sürdürülebilirlik açısından 
önemli bir yere sahiptir. Genel anlamda arıcılık; arıyı, bitkisel kaynakları birlikte 
harmanlayarak bal, polen, perga (arı ekmeği), propolis, arı sütü gibi ürünlerin ve ana 
arı, oğul arı gibi canlı materyal üretilmesini sağlayan tarımsal bir faaliyettir. Çiçeklerin 
tozlaşması (polinasyon) için arılara, arıların da yaşamlarını idame ettirmek için çiçeklere 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Arılar başlıca nektar ve polen toplamak amacıyla çiçekleri 
ziyaret ederler. Nektarı karbonhidrat kaynağı olarak, polenleri ise daha çok protein 
kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Böylece arı ürünleri üretimi gerçekleştirilirken aynı 
zamanda bitkisel üretimin verimliliği, devamlılığı ve dolayısıyla kalitesini artırmaktadır. 
Arıcılık, Apiterapi ve Apiturizm faaliyetleri ile de farklı bir bakış açısı sağlamaktadır.

 Türkiye faunası, zengin florası ve arı materyalindeki genetik varyasyonu ile arıcılıkta 
Dünya da söz sahibi ülkelerden biridir. Türkiye bitki genetik çeşitliliği bakımından 163 
familyaya ait ve 4.080’i (%32.70) endemik olmak üzere toplam 12.476 bitki türü ile 
Avrupa’da 1. sırada bulunmaktadır. Türkiye’nin on katından daha fazla yüzölçümüne 
sahip Avrupa kıtasının tamamında ise 12.500 civarında bitki türü bulunmakta ve 
bunların yalnızca 3.500’ü endemiktir. Ayrıca Dünyadaki 27 arı ırkından 5 i Türkiye de 
bulunmaktadır. Türkiye FAO (2020) verilerine göre 8.179.085 adet koloni varlığı dünyada 
ilk üç ülke arasında yer alırken 104.077 ton/yıl bal üretimi ile 2. sırada bulunmaktadır.

Dünya gıda üretiminin %90’ını sağlayan 82 bitki türü tozlaşma için polinatör 
böceklere ihtiyaç duyarken bunların da %63’ü polinatör olarak bal arılarına gereksinim 
duymaktadır. Bal arıları böylece baldan 15 kat fazla değer üretmektedir. Ortalama 100 
mg ağırlığında ve 42 günlük ömrü olan işçi bal arısı 6.1024 kg kültesi olan dünyamızı 
neredeyse tek başına ağırlığını üzerine almış durumdadır.

Dünyanın en büyük ve geniş katılımlı Uluslararası Arıcılık Kongresi 47. 
APIMONDIA’nın 2017 yılından sonra ikinci defa kadim şehrimiz İstanbul’da 
gerçekleşmesi Türkiye’nin sektördeki önemini bir kez daha göstermektedir.

TAGEM’in kuruluşunun 30.  yılında eserlerin yayınlanmasında üstün gayret gösteren 
araştırmacı personellerimize teşekkür ederim.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 29 Ekim 1923 te 
Cumhuriyet ilan edilmiştir. 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı 
olması hasebiyle eserler, kahraman şehit ve gazilerimize ithaf edilmiştir.
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1. Genel Bilgiler

Arı sütü genç yaştaki bal arılarının hypopharyngeal ve mandibular 
bezelerinden salgılanan ve hem larvaları hem de ana arıların 
beslenmesinde kullanılan arı ürünüdür. Arı sütü salgılandıktan hemen 
sonra larvalar veya ana arı tarafından tüketildiği için depolanmaz ve bu 
sebep ile depolanan bal ve polen gibi sıradan ve geleneksel bir arı ürünü 
değildir. Arı sütünün kovan içerisinde depolandığı tek yer kısa zamanlı 
olarak ana arı yüksüklerinin içidir (Krell, Royal Jelly 1996). Bir işçi arı 
ile ana arasındaki fark işçi arının hem larval dönem de hem de erginlikte 
çok kısa süreli arı sütü tüketirken ana arılar hayatları boyunca arı sütü 
tüketirler. İşçi arılar sezon içerisinde 35-40 gün yaşam uzunluğuna 
sahip ve doğurgan olmamalarına rağmen ana arılar günlük 1500-
2000 yumurta yumurtlayabilir ve 6 yıl kadar yaşayabilirler. Ana arılar 
hayvanlar alemindeki en doğurgan canlılardan birisidir ve sadece arı 
sütü tüketirler bu sebep ile birçok kültürde insanlar kısırlık problemine 
karşı bu arı ürününü uzun zamandır kullanmaktadır.  Türkiye de 
yapılan araştırmalara göre 1 ton civarında arı sütü üretilmektedir. Arı 
sütü üretiminde arıcılarımız tarafından benimsen metot başlatıcılı 
besleyicili arı sütü üretim metodudur. Bu metotta hazırlanan ana arı 
yüksüklerine larvalar transfer edildikten sonra ana arısız başlatıcı 
kolonilere larvalar verilir ve 24 saat sonra bu larvalar ana arılı besleyici 
kolonilere verilerek 48 saat sonra bu kolonilerden alınarak hasat 
yapılır. Hasat edilen sütler -18 derecede renkli cam şişelerde ve etrafı 
alüminyum folyo ile sarılı şekilde depolanır. 

Arı sütünün bazı faydaları: (Krell 1996) çalışmasında arı sütünün;

Etkilerinden bahsetmiştir. Arı sütü kalite parametrelerinden 
birisi olan ve bir yağ asidi olan 10 hidroksi dekonoik asittin %1,4 ün 

 Fiziksel performansı, hafızayı ve 
öğrenme kapasitesini iyileştirici

 Kalp sağlığını arttırıcı
 Panik atağı iyileştirici
 İştah açıcı

 Cinsel performansı artırıcı
 Viral enfeksiyonlara karşı  

direnç artırıcı
 Yüksek tansiyonu düşürücü
 Anemi hastalığını düzeltici
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altına düşmemesi gerekmektedir. Bahsi gecen 10 hidroksi dekonoik 
asittin antibiyotik etkisi bulunmuş ve Escherichia coli, Salmonella, 
Proteus, Bacillus subtilis, ve staphlococcus aureus üzerine etkili 
olduğu saptanmıştır (Lavie, 1968; Yatsunami ve Echigo 1985). Arı 
sütü kullanımında alerjik reaksiyon göz önünde bulundurulmalı ve 
ilk kullanımda alerjik reaksiyon gelişebileceği göz önünde tutularak 
kullanılmalıdır. 

2. Arı Sütünün Fiziko Kimyasal Özellikleri

Arı sütü homojen kirlimsi beyaz renkte, keskin kokulu, kremsi 
ve ekşi acı tadı olan bir arı ürünüdür. Öz kütlesi 1.1 g/cm3 ve suda 
çözünebilir bir yapıdadır (Lercker 1992). Arı sütü su, protein, şeker, yağ 
ve mineral tuzlarından oluşan bir üründür. Su arı sütünün üç de ikilik 
kısmını oluşturmaktadır. Arı sütünün amino asit kompozisyonunda 
aspartik asit ve glutamik asit dahil olmak üzere 29 farklı amino asit 
bulunmakta ve bu amino asitler insanlar için esansiyel (dışarıdan 
alınması gereken vücut tarafından üretilemeyen) amino asitlerin 
tamamını kapsamaktadır (Howe 1985). Bunlara ek olarak arı sütü 
içerisinde prolin ve lizin serbest amino asit olarak bulunmaktadır 
(Takenaka 1987). Balkanska (2012) yaptığı çalışmada arı sütünün 
kimyasal bileşimi aşağıda Tablo 1 de verilmiştir.

 Tablo 1. Arı sütünün bileşimi

(Balkanska et al., 2012; Okuyan ve Şekeroğlu 2020) Yaptığı çalışmadan 
adapte edilmiştir.

Kuru madde % 34,17 35,22 32,87
Protein % 14,48 15,77 13,33
Kül% 1,40 1,71 1,03
Früktoz % 4,67 5,47 4,07
Glikoz % 4,54 5,28 3,69
Sükroz % 2,01 3,59 0,36
Ph 3,9 3,97 3,86
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Arı sütünün kül oranı %1 civarındadır ve potasyum, kalsiyum, sodyum, 
çinko, demir, bakır ve mangan içermektedir (Krell, Royal Jelly 1996). 

3. Arı Sütü Üretimi Aşamaları

Kendi içinde sekiz farklı başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar; 
Süt üretimi yapılacak kolonilerin seçilmesi, Süt üretimi yapılacak 
kolonilerin hazırlanması, Başlatıcı kolonilerin hazırlanması, Besleyici 
kolonilerin hazırlanması, Damızlık kolonilerin hazırlanması, Ana arı 
yüksüklerinin hazırlanması, Larva transferinin yapılması, Arı sütünün 
hasat edilmesi ve depolanması.

3.1 Arı Süt Üretimi Yapılacak Kolonilerin Seçilmesi

Süt üretiminde kullanılacak olan koloniler arılıktan güçlü ve 
hastalıksız koloniler olarak seçilir eğer ki daha önceki senelerde süt 
üretimi yapılmış ise bu kolonilerden süt verimi yüksek olanlar seçilerek 
bunlardan ana arı üretilebilir ve bunlar kolonilere kazandırılarak basit 
bir seleksiyon ile arı sütü üretiminde verim artışı sağlana bilir. Arı sütü 
üretiminde kolonilerin süt üretim dönemi boyunca kullanılabilmesi 
için destek koloni sayısı besleyici koloni sayısının iki katı, besleyici 
koloni sayısı ise başlatıcı koloni sayısının iki katı olması gerekmektedir 
başlatıcı koloni sayısının yarısı oranında damızlık koloni ise larva 
bulma aşamasında kolaylık sağlayacaktır. Örnek olarak, beş adet 
başlatıcı koloni ile arı sütü üretimi yapılması planlanıyor ise 10 adet 
besleyici koloni ve 20 adet destek kolonisi ve 2 adet damızlık koloni 
gerekmekte yani toplam da 37 adet koloni gerekmektedir. 

3.2 Arı Süt Üretimi Yapılacak Kolonilerin Hazırlanması

Süt üretimine başlamadan önce arılıktan üretim için seçilmiş olan 
kolonilere yavru üretimini teşvik etmek için ek besleme yapılır ve süt 
üretimine başlamadan önce varroa kontrolü yapılarak kolonilerin 
varroa’dan ari olduğuna emin olunur. Eğer kolonilerde varroa var ise 
bu süt üretiminde ciddi verim kayıplarına sebep olacağı için mücadele 
yapılır veya varroa’dan ari başka koloniler ile süt üretimi için başka 
koloniler arılıktan seçilir. 
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3.2.1 Başlatıcı Kolonilerin Hazırlanması

Başlatıcı olarak seçilen kolonilerin ana arıları kapalı yavrulu bir 
çıta ile bir ruşet kovana alır ve bu ruşet kovanlara destek kolonilerden 
bir adet az kapalı yavru bulunduran bir çıta verilerek bu koloniler 
arılıkta başka bir yere taşınır. Anası alınan başlatıcı koloni sıkıştırılarak 
şerbetlenir. Kolonilerde oluşan doğal yüksükler dördüncü gün bozulur 
ve iki gün sonra tekrardan doğal yüksükler tekrar bozulur ve başlatıcı 
koloniler bu şekilde larva aşılamaya hazır hale gelir. 

3.2.2 Besleyici Kolonilerin Hazırlanması

Arılıktan besleyici amaç ile seçilen kolonilerin içerisinden 
açık yavrular ve yavru içermeyen çıtalar çekilerek bunlar destek 
kolonilerine verilir. Besleyici kolonilerden alınan çıtaların yerine destek 
kolonilerden kapalı yavrulu çıtalar verilir. Bu aşamada en önemli nokta 
besleyici kolonilerin ısıtabileceği miktarda çıta verilmeli aksi taktirde 
yavru çürüklüğüne sebep olunabilir. Besleyici kolonilerdeki açık yavru 
miktarını azaltmanın sebebi ise arı sütü salgılama erginliğine ulaşmış 
olan işçi arıların hemolenf ve vücut yağı içerisine depolanmış durumda 
olan besinsel madde stokunu açık yavruları besleme amacı ile değil süt 
üretimi amacı ile transfer edilen yüksükleri beslemesi için kullanması. 
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Besleyici kolonideki ana arı iki veya üç 
çıta kapasiteli ana arı kafesine alınarak 
veya marangozlara yaptırılacak olan 
iki katlı ruşet kovanların altına 
hapsedilerek hazırlanır. Ana arının 
hapsedilmesinin sebebi hem 
besleyici kovana transfer edilen 
yüksüklerin ana arı tarafından 
bozulmasının engellenmesi 
hem de besleyici kovandaki işçi 
arıların ana arıyı kesmesinin 
engellenmesidir. 

3.2.3 Larvaların Temin Edildiği Kolonilerin Hazırlanması

Arı sütü üretiminde, aşılanan larva yaşı üretilen süt miktarını ve 
kalitesini direk olarak etkilemektedir. Yapılan literatür taramasında ve 
kurumuzda yapılan araştırmalarda arı sütü üretimi amacı ile kullanılacak 
olan larvaların bir günden biraz daha yaşlı larvalardan kullanılması 
gerektiği ortaya çıkmıştır (Jianke 2000). Damızlık kolonilerinin ana arıları 
iki veya üç çıta kapasiteli ana arı ızgarasına sıkıştırılmalı ve bu ızgaraların 
içerisine siyah veya koyu kahverengi mum içeren boş çıtalar koyulmalıdır. 
Çıtaların kontrol edilerek 
ana arının yumurtlamasını 
takiben yumurtalı çıtanın 
üzerine tarih yazılarak 
bu çıta dışarı alınmalı ve 
yerine boş çıta konmalıdır. 
Dışarıya alınan çıta dört 
gün sonra larva transferinde 
kullanılabilecek yaşta larvalar 
içerecektir. Bir adet yavrulu 
çıta 4-8 adet çıtaya aşılama 
yapmak için yeterlidir. 
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3.2.4 Ana Arı Yüksüklerinin Hazırlanması

Arı sütü üretiminde plastik ve doğal balmumundan üretilmiş 
olan yüksükler kullanılabilmektedir. Doğal balmumundan üretilen 
yüksükler kullanılacak ise bu süt üretimine büyük bir iş yükü 
getirecektir. Doğal yüksükler yüksük tarağı ile üretilip çıtaların üzerine 
yapıştırılır bu aşamada her çıtada en az 25 adet yüksük bulunmalıdır 
ve bu şekilde tüm bir çıtada en az 75 adet yüksük bulunur. Plastik 
yüksük kullanılacak ise bu yüksüklerin gıda ile temasa uygun 
nitelikteki plastikten olması gerekmektedir. Kurumumuzda yapılan 
çalışmalardan elde edilen tecrübe ile şeffaf, renksiz ve ince yapıdaki 
plastik yüksüklerin tutma oranlarının mumdan yapılan yüksüklerden 
farksız olduğu söylenebilir. Plastik yüksükler çıtaların üzerine mum ile 
yapıştırılarak hazırlanır. Plastik yüksük kullanımın en büyük avantajı 
doğal yüksük hazırlanırken kullanılan iş yükünün harcanmaması ve 
her seferinde belirli sayıda ve homojen yüksüklerin aşılanması ile veri 
toplamanın kolaylaşması. 

3.2.5 Larva Transferinin Yapılması

Damızlık kolonilerden elde 
edilen uygun yaştaki larvalar larva 
transferinin yapılacağı ortama getirilir 
ve larva aşılama kaşığı ile larvalar 
petek üzerindeki gözlerden alınarak 
yüksüklerin içerisine aktarılır. 
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Yüksüklerin tamamına aşılama yapıldıktan sonra her başlatıcı koloniye 
ikişer çıta olacak şekilde çıtalar başlatıcı kolonilere aktarılır. Aşılama 
yapılan odanın iyi ışıklandırılmış, 30 derecenin üzerinde sıcaklık ve 
%50’nin üzerinde bağıl nem içermesi gerekmektedir.  

3.2.6 Hasat ve Depolama

Her başlatıcı koloniye ikişer çıta olacak şekilde aşılanan larvalar 
24 saatlik sürecin sonunda başlatıcı kolonilerden besleyici kolonilere 
birer çıta olacak şekilde dağıtılır. Larvalar besleyici kolonilerde 48 
saat bekletildikten sonra hasat amacı ile aşılamanın yapıldığı odaya 
getirilir ve yüksüklerin içerisindeki larvalar dışarıya çıkartılır ve arı 
sütleri süt hasat kaşığı ile alınarak koyu renkli cam şişelere konulur. 
Arı sütünün depolandığı cam şişeler alüminyum folyo ile sarılarak –18 
derecelik sıcaklıkta muhafaza edilir. Hasat 
tamamlandıktan sonra arı yüksükleri eğer 
plastik ise yüksüklerin üzerine bir miktar 
şerbet döküldükten sonra bu yüksükler 
destek kolonilerine dağıtılarak arılar 
tarafından temizlenmesi sağlanır eğer 
yüksükler mum ise tekrar kullanılması pek 
mümkün değildir ve eritilerek tekrardan 
hazırlanması gerekmektedir. Plastik 
yüksüklerin arılar tarafından temizlenmesi 
yarım saat içerisinde tamamlanır ve tekrar 
kullanıma hazır hale gelir.  
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4. Arı Sütünün Pazarlama Şekilleri

5. Arı Sütü Üretimini Etkileyen Faktörler

 

6. Türkiye’de ve Dünya’ da Arı Sütü Üretimi

Ülkemizde arı sütü üretimi ile alakalı net bir istatistik bulunmamasına 
rağmen yapılan bazı fizibilite raporları incelendiğinde ülkemizde 
üretimin yaklaşık bir ton civarı olduğu görülmektedir. İhtiyaç duyulan 
arı sütünün geri kalanı ithalat yolu ile giderilmektedir. Çin halk 
cumhuriyeti arı sütü üretiminde en fazla üretimi gerçekleştiren ülke 
durumundadır ve arı sütü pazarlanmasında çok rekabetçi fiyatları 
pazara sunabilmektedirler. Çin halk cumhuriyeti yıllık ortalama 3500 
ton arı sütü üretmekte ve bu miktar toplam arı sütü üretiminin büyük 
bir bölümünü oluşturmaktadır (Sabatini 2009). Ürettikleri arı sütünün 
neredeyse tamamını Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
ülkelerine ithal etmektedirler. Çin Halk Cumhuriyetinden sonra 
önemli arı sütü üreticileri ise Kore, Vietnam, Tayvan ve Japonya dır. 

 Saf halde arı sütü,

 Dondurulmuş kurutulmuş 
(liyofilize) arı sütü

 Arı sütlü bal,

 Jeller ve yumuşak karameller,

 Sıvı preparatlar,

 Bal ve ginseng ile karıştırılarak 
pazara sunulan arı sütü,

 Kapsüller (Draje şeklinde 
pazara sunulan arı sütü),

 Kozmetikler (Kremlere 
karıştırılarak pazara sunulan arı 
sütü),

 Arı sütü üretiminde kullanılan ırk

 Mevsimin etkisi

 Bölgenin etkisi

 Kolonilerin gücü

 Arı sütü üretim ve hasat 
periyodu

 Yeterli besinin sağlanması

 Uygun yaşta larvanın 
kullanılması

 Bir seferde transfer edilen larva 
sayısı/kolonide kullanılan yüksük 
sayısı
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