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1 Kapsam
Bu el kitabı, Arıcılık İşletmeleri ve Bölgesel Arıcılık Ağı Yapısı personeli için hazırlanmıştır. Amaç, Arıcılık
işletmelerinin üretim sırasında, BAA yapısının ise İşleme, Paketleme ve Depolama sırasında Tüketici
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için mevcut risklerin ne olduğunu ve bu riskleri ortadan kaldırarak
kaliteli ve hijyenik bir ürünün elde edilmesi sırasında neler dikkat edilmesi gerekliliğini anlatmaktır. El
Kitabı Arıcılık işletmelerinde ve BAA yapısında oluşabilecek muhtemel Sanitasyon riskleri ve çözüm
önerilerine yönelik bilgiler içermektedir.
2 Arıcılık Ürünlerinin elde edilmesi sırasında karşılaşılabilecek Tehlike ve Riskler
Arıcılık hayatımızı birçok yönden etkileyen bir faaliyettir. Geliştirilmiş tarımsal üretim, bahçecilik,
eğitim ve gıda ile ilgilenenleri bir araya getirmeyi sağlar. Bal arısı Apis mellifera üzerine odaklanmış
kapsamlı bir faaliyettir.
Arıların sağlığı ve ürünlerin güvenli idaresi her zaman izlenmelidir. Arıcılığa sistematik bir yaklaşım
takip etmek ilgili riskleri tanımlama ve yönetmede arıcıya yardımcı olacaktır. Akış şeması tasarımı
kullanarak çevresel ve kalite tehlikelerinin yanı sıra gıda güvenliği ve kişisel sağlık ve güvenlik
tanımlanabilir ve yönetilebilir.
Başta bal olmak üzere arı ürünleri temizlenebilir, ayıklanabilir veya herhangi bir yöntemle dezenfekte
edilebilir maddeler olmaması nedeniyle saflık, temizlik ve kalite bakımından üzerinde özenle
durulması gereken besin maddelerinin başında gelmektedir. Bu özelliğinden dolayı besin maddelerinin
tolere edilebilir kalıntı düzeyleri ele alındığında günlük tüketim miktarı çok daha fazla olduğu halde bu
değer ette 100 ppb olarak kabul edilirken balda 10 ppb sınırının aşılmasına izin verilmemektedir.
Üretimden pazarlamaya kadar geçen bütün safhalarda hijyenik koşullara dikkat edilmesi yani fiziksel,
kimyasal ve biyolojik kirliliğe karşı gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. Böylece alınacak
önlemler ve yapılacak uygulamalar arı ürünlerinde güvenlik kavramı altında incelenir.
Ürün güvenliğini etkileyen tehlikeler, biyolojik, kimyasal ya da fiziksel kaynaklı olabilir.
Biyolojik Tehlikeler
Mikroorganizmalar çok küçük canlılar olup ancak mikroskop altında görülebilirler. Mikroorganizmalar
her yerde yaşarlar ve çeşitli şekillerde taşınırlar; havada, tozda, suda, ciltte, saçla, hayvanlarda,
bitkilerde, vb. bulunurlar. Bir kısmı insan sağlığı için zararlıdır. Bu tehlikeli mikroorganizmalara
patojenler denir. Bunlar insanlarda çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Balda düşük miktarlarda ve çok az
çeşitte mikroorganizmaya rastlanır. Balda genel olarak görülen mikroorganizmalar mayalar ve spor
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oluşturan bakterilerdir (Ör: Clostridium botulinum). Mikroorganizmalar gıdalara birincil ve ikincil
kaynaklardan girerler. Balda bulaşanların birincil kaynakları polen, bal arısının sindirim sistemi, toz,
hava, toprak ve nektardır. Bu kaynakları kontrol etmek çok zordur ikincil kaynaklardan bulaşma ise,
hasat boyunca ve sonrasında gerçekleşir. Bu kaynaklar, hava(süzme ve paketleme sırasında), gıda ile
temas eden yüzeyler, çapraz bulaşma (hayvan ve hayvan ürünleri), ekipman (su ve gıda kalıntıları) ve
personeldir (deri enfeksiyonu, hapşırma, dışkıdan bulaşma). Zemin, duvarlar ve çatı gibi bina da
mikrop kaynağıdır. Toprak ve çiçekler baldaki mayanın başlıca kaynakları olabilir. İkincil kaynaklardan
ileri gelen bulaşma standart temizlik ve dezenfeksiyon (ortamdaki zararlı mikroorganizmaların yok
edilmesi) uygulamaları ve iyi üretim tekniklerinin (GMP) birlikte uygulanması ile önlenebilmektedir.
Clostridium botulinum (C. Botulinum)
Baldaki C.boyulinum sporları, bir yaşın altındaki bebekler dışında insanlar için sorun teşkil
etmemektedir. Ancak bir yaşındaki bebeklerde, bağışıklık sistemi ve bağırsak florası tan geliediğinden
dolayı ‘’bebek botulizmi’’ denilen hastalığa neden olabilmektedir. Bu nedenle bir yaşın altındaki
bebeklere bal yedirilmesi tavsiye edilemez. Yapılan araştırmalarda C. Botulinum, süzme ballara göre
petekli ballarda daha fazla gözlemlenmiştir. Sporları yıllarda balın içinde kalabilmekte ve depolama
sıcaklığına bağlı olarak ömürleri değişmektedir.
Mayalar
Mayalar bal sektöründe fermantasyona neden oldukları için önemli bir kalite problemi teşkil ederler.
Balın bozulması fermantasyonla gerçekleşir. Fermantasyon, balda bulunan mayaların, yine balda
buluna şekerleri enerji kaynağı olarak kullanarak çoğalmaları sonucu meydana gelen bir durundur.
Mayaların faaliyeti esnasında balın aroma ve lezzetini bozan pek çok madde de oluşur. Mayalar
çiçeklerde bulunur ve bala nektarla bulaşır. Pek çoğu nektarın bala dönüştürülmesi esnasında ölür
ama hayatta kalan bir kaç maya şartları uygun olduğunda gelişerek balı fermente eder. Balın fermente
olma ihtimali nem oranı ve içeriği maya sayısı ile ilişkilidir.
Nem İçeriği
Fermente Olma Eğilimi
< % 17.1
Tamamen güvenli
% 17.1-18.0
Maya sayısı<1000/g ise güvenli
% 18.1-19.0
Maya sayısı<10/g ise güvenli
% 19.1-20.0
Maya sayısı<1/g ise güvenli
>% 20.0
Her durumda riskli
Nem oranı %20’nin üzerinde olan ballarda fermantasyon riski yüksektir. Bu tip balların 10 ° C nin
altında depolanması (mayalar bu şartlarda gelişemez) veya depolama öncesi balın pastörize edilesi ile
(Ör: 63c de 7.5 dk, 69 ° C de 1 dk ) fermantasyonun engellenmesi mümkündür.
Kimyasal Tehlikeler
Balla ilgili kimyasal tehlikeler, kalıntılar ve bulaşanlar olmak üzere iki grupta incelenebilir. Balda kalıntı
sorunu, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede bazı bitki koruma ürünleri ve veteriner ilaçlarının
(antibiyotiklerin vb.) kullanımı neticesinde ortaya çıkmıştır.
Bitki Koruma Ürünleri: Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması
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sırasında hastalık, zararlı, yabancı ot ve mikroorganizmaların kontrolü, uzaklaştırılması, imha edilmesi,
önlenmesi amacıyla kullanılan; bitki gelişimini düzenleyiciler dahil kimyasal maddelerdir (Kaynak: TGKGıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ)
Veteriner İlaçları: Hayvanların sağlığını korumak ya ada geliştirmek amacıyla kullanılan kimyasal
maddelerdir.
Maksimum kalıntı Limiti (MRL): Bir gıda maddesinde, veteriner ilaççı veya bitki koruma ürünlerinden
kaynaklanan, bulunmasına sınırlı olarak izin verilen kalıntı miktarıdır. Arıcıların petek saklamada ve arı
hastalıklarına veya zararlarına karşı kullandıkları veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünlerinin
kalıntılarının balda, MRL değerlerinin üzerindeki seviyelerde bulunması riski vardır. Ayrıca bala,
teneke, ambalaj kapları, alet, ekip, hatlar vb. kaynaklardan da ağır metal, boya vb. toksik kimyasalların
bulaşma riski de söz konusudur. Tablo 1’de balda ortaya çıkabilecek kimyasal tehlikelere ait örnekler
verilmiştir.
Tablo1. Balla ilgili Kimyasal Tehlikeler
Kaynak
Tehlike
Bal, petek
Veteriner ilaçları kalıntıları: Streptomisin, Sulfanomid grubu,
Tetrasiklin grubu, Nitrofuran grubu, Chloramphenicol,
Eritromisin vb.
Bal, petek
Naftalin
Bal, petek
Bitki koruma ürünleri: 10 aşan bitki koruma ürünleri kalıntısı
Ambalaj Kaynaklı
Farklı amaçlar için kullanılmış teneke ve varillerin iç ve
yüzeyindeki boya, kaplama maddelerinden kaynaklanan
kimyasal tehlikeler laksız tenekelerin kullanımıyla kimyasal
maddenin ürüne karışması (ağır metaller; Kurşun, Çinko,
Arsenik )
Metal kapaklar
İç kaplama ya da contasından kaynaklanan kimyasal tehlikeler
Bakım için kullanılan Bakım onarım makine, alet, ekipmandan bulaşma tehlikesi.
kimyasal (makine yağı,
boya vb.)
Temizleme
kimyasalları Ürünle temas eden yüzeylerin temizlenmesinde temizlik
(kostik soda)
maddesi kalıntılarının kalması ve ürüne bulaşması
Temizleme
suyunda Ürünle temas eden yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan suda
gelebilecek kimyasallar
bulunan kalıntıların ürüne bulaşması
Balın Kimyasal Yapısının Değişmesi
Balın kimyasal yapısı (balda bulunan şekerler, enzimler, asitler vb. maddelerin miktarı ve yapıları)
zamanla muhafaza ve depolama sırasında ve/ veya bala uygulanan işlemlerle değişebilmektedir.
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Bu bileşik basit şekerlerin (monosakkaritlerin) özellikle früktozun asit varlığında yıkılma ürünüdür. Bu
yıkılma kovanda balın olgunlaşması sırasında dahi başlayabilir. Pek çok kimyasal reaksiyon gibi ısı ile
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hızlanır. Balın kalite kontrolünde bala uygulanan ısıl işlemin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Yapılan
araştırmalarda ısıl işlem görmemiş balların 10 ppm(mg/kg) ve saha düşük miktarda HMF içerdiği ve
balı 4° C’de 5 gün depolamanın, HMF miktarını iki katına çıkardığı tespit edilmiştir.
Kristalleşmiş balların sıvılaştırılması amacıyla ısıtılması sonucu HMF miktarı, Türk Gıda Kodeksi- Bal
Tebliği’inde izin verilen maksimum seviyesinin (40mg/kg) üzerine çıkabilir. Ayrıca bu maddelerin
baldaki miktarı zamanla (depolama esnasında veya rafta satış esnasında) da artış gösterir. Dolayısıyla
ürünün piyasaya sunulmasında itibaren, tüketilene kadar geçen süreçte de doğal olarak artış
gösterecektir. Ayrıca balın ısıya ve/veya ışığa maruz kalması HMF artışını hızlandıracağından, ürünün
etiketine, konu ile ilgili, satış noktasını ve tüketiciyi bilgilendirici uyarılar yazılmalıdır.
Diastaz enzimi aktivitesi
Balda diastaz enziminin varlığı, bir kimyasal tehlike değil, tam tersine istenen bir durumdur. Ancak bu
enzimin aktivitesindeki düşüş, HMF maddesinin miktarının artışında olduğu gibi, balın aşırı ya da yanlış
ısıtılmasının bir göstergesi olarak kullanılır. Diastaz enzimi, bala, olgunlaşma esnasında arı tarafından
ilave edilir. Bu enzim de diğer enzimler gibi ısı ile aktivitesini yitirir. Bu özelliği nedeniyle yıllardır
ballara uygulanan ısıl işlemleri tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu enzimin miktarı depolama
esnasında da depolama sıcaklığına bağlı olarak diyastaz azalır. Örneğin balın 30° C 200 gün
depolanması diyastaz enzimini yarıya düşürür. Bu enzimin baldaki miktarı, balın cinsi, nektarın yapısı,
iklim koşulları, nektar akışının yoğunluğu gibi pek çok doğal faktöre bağlı olarak çok değişkendir.
Örneğin narenciye ballarında bu enzimin aktivitesi 3-5 diyastaz sayısı (DN) seviyelerinde iken, yayla
çiçeği ballarında 15-20 DN seviyelerindedir.
Kristalleşmiş balların, sıvılaştırılması amacıyla ısıtılması sonucu bu maddenin miktarı, Tür Gıda Kodeksi
Bal Tebliği’nde izin verilen minimum seviyenin (8DN) düşebilir. Tıpkı HMF’de olduğu gibi, diyastaz
enziminin baldaki miktarı depolama ve satış esnasında da doğal olarak zamanla azalacağından ve
ürünün ısıya ve/veya ışığa maruz kalması bu değişmiş hızlandıracağından, ürünün etiketine konu ile
ilgili satış noktasını ve tüketiciyi bilgilendirici uyarılar yazılmalıdır.
Balda kristalleşme
Balın kristalleşmesi tabii bir olaydır (şekil-1) ve balın glikoz oranı bakımından donma gelmesiyle, glikoz
moleküllerinin kristal durumu geçmesi olarak tanımlanır. Balda kristalleşme; balın cinsi, yapısı, içerdiği
polen, hava kabarcığı ve diğer partiküllerin miktarı, sağım zamanı, depolandığı yerin nem sıcaklığı,
ambalaj kaplarının çeşidi gibi pek çok farklı faktörden etkilenmektedir.
Kristalleşme kesinlikle doğal bir olay olup, balın tüketilmesini önleyici bir problem değildir. Balın
kristalleşmesi haliyle de tüketilebileceği gibi, benmari usulü bir ısıtma işlemiyle (sıcak su dolu bir kabın
içerisinde balın ısıtılması) kristaller çözdürülüp bu şekilde de tüketilebilir. Bal özellikle kış aylarında ve
soğukta muhafaza edildiği takdirde birkaç ay gibi kısa bir sürede kristalleşebilmektedir. Kristalleşme
için en uygun sıcaklık 14 ° C civarıdır. Kristalleşme esnasında su serbest hale geçtiğinde sıvı fazın nem
içeriği artar, bu da fermantasyon riskini arttırır. Dolayısıyla yarı kristal haldeki ballarda depolama sorun
olabilir. Bu gibi durumlarda, balın kontrollü bir şekilde tamamen kristalleşmesi koruyucu bir önlemdir.
Kristalleşmiş balların ısıtılarak sıvılaştırılması işlemi esnasında baldaki HMF artışı ve diastaz ativitesinin
düşüşü sürekli izlenmelidir.
Bu amaçla bal teneke veya varilleri sıcak su banyosunda bekletilebilir (şekil-2 ) veya sıcak hava (60-70
c) ile ısıtılan “eritme odalarında” bekletilebilir. Yarı sıvı haldeki, nispeten akışkan ballar için cidarındaki
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suyun ısıtılabildiği (60-80 c) bir ceketli bal tankı (şekil-3) kullanılabilir. Paketleme öncesi yeniden
kristalleşmeyi geciktirmek ve mayaları yok etmek amacıyla pastörizasyon işlemi uygulanacaksa,
dünyada en çok tercih edilen yöntem, balın cidarlı ve karıştırıcı bir tank içerisinde 63 c de 30 dk.
Bekletilesidir.
Ayrıca depolama esnasında da balın yapısının değişeceği göz önüne alınmalı ve balın ışıktan ve ısıdan
korunarak (direkt güneş ışığı almayan kapalı bir ortamda ve tercihen 25° C’den düşük sıcaklıklarda)
depolanmasına özen gösterilmelidir. Isı, bala doğrudan verilmemelidir. Örneğin balın ateş üstünde
kazan yada kaplarda ısıtılması veya kaynatılması son derece yanlıştır.
Fiziksel Tehlikeler
Fiziksel tehlikeler, ambalaj malzemesinden, alet, ekipmandan veya dış ortamdan bala bulaşabilecek
yabancı maddeler olup, tüketici açısından risk arz etmektedir. Tüketicinin yabancı maddeyi yutması
durumunda boğulma, YARALANMA YA DA BENZER BAŞKA SAĞLIK PROBLEMLERİ Ortaya çıkabilir.
Fiziksel tehlikeler genellikle tüketici şikayeti olarak gözlenir. Bunun nedeni de şeffaf bal kavanozunda
hemen fark ediliyor olması ve tanımlanabilmesidir. Tablo ‘de balda bulunabilecek fiziksel tehlikelere
ait örnekler verilmiştir.
Malzeme/İşlem
aşaması
Cam kavanozlar
Metal kapaklar
Metal olmayan
Metal kaplar (teneke,
varil)
Filtrasyon
Dinlendirme
bekletme
Isıtma, karıştırma

Tehlike
Ürün ya da ham balda kırık cam kavanoz parçaları bulunabilir.
Metal parça içerebilir. Koparak ürün içerisine düşebilir.
Ham bal dun, taş vb. parçalar içerebilir.
Metal parçalar içerebilir.

Filtrenin yırtılması ya da bozulması durumunda ürüne yabancı
madde düşme riski ( arı kalıntıları vb.)
/ Kapağı açık tanka yabancı madde düşme riski

Mikser bıçaklarının anormal bir temasında dolayı metal parça
oluşması ya da metal- metal temasından, bozulmadan dolayı
oluşabilecek metal parçalar
Metal parçaların bakımı Matkapla metal temasından dolayı oluşabilecek metal parçalar
(bilemek vb.)
Cam kavanoz kontrol/ Hava basıncı azsa ya da cam kavanoz içerisi iyi kontrol edilmemişse
hava püskürtme
cam parçanın kalması
Kapama( cam kavanoz) Kapama sırasında boyun kısmında aşırı zorlamadan dolayı kırılma
sonucunda oluşacak cam parçaları
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3 Arıcılık İşletmeleri için Sanitasyon (Ürün Güvenliği)
Bu bölümde Arıcılık ürünlerinin üretiminin, İşleme ve Paketleme aşamasına kadar olan sürecinde 2.
Bölümde anlatılan tehlike ve risklerin üstesinden gelmek için dikkat edilmesi ve uyulması gereken
temel konular ele alınmıştır.
3.1 Kaliteli ve Hijyenik Üretim için Arıcılığın Temelleri
3.1.1 Arılık ve Çevre
İdeal Bir Arılık Yeri (Alan Seçimi)
Bölge bitki varlığı nektar ve polen bakımından zengin ve uzun süre devam etmelidir. Arıların bal
toplama özelliklerini destekleyen çok çeşitli çiçeklenen bitkilerin bulunduğu bir alan seçilmelidir.
Çiçeklenen çalılar kolonilerin devamı için kesintisiz gıda tedarikini sağlayan nektar ve polen
bulundurur. Arılık alanı öncelikli olarak 3,5 ila 4 kilometre yarıçapı içerisindeki bütün çiçeklere
erişimi sağlayacak şekilde arı merasının (toplama alanı) merkezinde seçilmelidir.
Arılara zarar verecek tarımsal savaşım ilaçları kullanılmamalıdır. Arıların tehlikeli kimyasallara
maruz kalabileceği veya arılar için tehlikeli uçucu kimyasalların kullanıldığı veya depolandığı
alanları seçilmemelidir. Bu durum yüksek sayıda arı ölümlerine ve kolonilerde düşük verimliliğe yol
açabilir. Kötü veya kötü olmayan yüksek kokuların yayıldığı alanlardan kovanlardaki balların bu
kokuları özümseyebileceği gerekçesiyle kaçınılmalıdır.
Kilometrekare başına düşen kovan sayısı, verimliliği olumsuz etkileyecek düzeyde olmamalıdır.
İzole çiftleştirme ve gen koruma alanında olmamalıdır. Arıcının sosyal, sağlık ve beslenme
gereksinimlerini karşılayacak yerlere yakın olmalıdır.

Özetle, Arıcılık yapılacak alan seçilirken aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmelidir:
Arılık,





Rüzgar almayan bir yer olmalıdır.
Araç bakımından işlek yollardan uzak olmalıdır.
Yazın gölge, kışın güneye bakan güneşlik yer seçilmelidir.
Yağmur tutmayan, çamur olmayan bir yer seçilmeli veya kovanlar 25-30 cm sehpa üzerine
konulmalıdır.
 Sık sık tarımsal ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerler seçilmelidir.
 Kolay ulaşım sağlanabilecek yer olmalı ama aynı zamanda ana yol ve meskun mahalden uzak
olmalıdır. İnsan ve hayvanların yoğun olduğu yerden ve ana yollardan en az 200 metre, ara
yollardan 30 metre uzak olmalıdır. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde en yakın eve an az 50
metre olmalıdır.
 Çocuk parkı ve yüzme havuzlarından uzak olmalıdır.
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 Su kaynaklarına yakın olmalıdır (1,5 km ‘den uzak ise arılığa suluk yapılmalı). Arılık yakınında
temiz su olmalı veya arılık içerisine suluklar yapılmalıdır.
 Arıların uçuşunun kolay olması ve her türlü yangına karşı kovanlar ot ve çalılıklar arasına
konulmamalıdır.
 Hırsızlık ve terör olan bölgelerden uzak durulmalıdır.
 Devletçe konaklamaya izin verilen alanda olmalıdır.
 Arıcının sosyal, sağlık ve beslenme gereksinimlerini kolayca giderebileceği bir konumda
bulunmalıdır.
 Kovanlar arası 1m, sıralar arası 2m olmalıdır.
 5 km yarıçaplı alanda zengin nektar ve polen kaynağı bulunmaktadır.
 Kovan Etkin bal üretimi amacıyla bal veren bitki yoğunluğuna göre konulmalıdır.
 Bir arılıkta 50 civarında kovan bulunmalı ve her iki arılık arasında mümkün olduğu taktirde 750
m aralık olmalı ya da bir arılıkta 150 kovan bulunmalı ve iki arılık arasında en az 1 km mesafe
olmalıdır.
 Sel, toprak kayması veya erozyona eğilim gösteren alanlarda arılığın kurulmasından
kaçınılmalıdır.
 Ölü sahalardan uzak olmalıdır ( Deniz, göl, çöl)
 Kemirgenler, termitler, karıncalar ve kurbağalara karşı korunmasız alanlarda arılıkları
kurulmamalıdır.
 Arılık rüzgar almamalı, kovan içine rüzgar girmemelidir
 Arılık yeri arazinin alt kesimlerine yakın kurulmalıdır
 Sanayi tesislerine uzak olmalıdır
 Çok sıcak bölgelerde arılar sabahtan 3-4 saat güneş aldıktan sorma gölge olmalıdır (36 C üstü
zararlı)
 Arılığın önü en az 10 m. açık olmalıdır.
 Koloniler üzerinde ısıl stresi engellemek için aşırı öğlen güneşinden arı kovanlarını muhafaza
edilmelidir. Kırılmaya eğilim göstermeyen yüksek ve geniş ağaç kanopileri altında bir alan
seçerek kovanlar kısmen korunabilir. Arılara daha uzun toplama süresi sağlamak amacıyla
kovan girişleri sabah güneşinin ilk ışınlarının girişine izin vermelidir.
 Arı kovanları kurbağalara karşı yeterli koruma sağlamak amacıyla yerden 46 cm (18 inç)
yüksekte kurulmalıdır. Karınca ve termitlerin yuvalama alanları derhal belirlenmeli ve yok
edilmelidir.
 At, domuz ve erkek keçi gibi yüksek kokulu hayvanlara arılar şiddetli bir biçimde
saldıracağından arılıklar uzakta bulundurulmalıdır.
 Arılığa kolay araç erişimi bulunmasını sağlanmalıdır. bu şekilde arı ekipmanı ve ürünlerinin
yükleme ve boşaltılması kolaylaşacaktır.
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Arılı Kovanların Arazide Yerleştirilmesi
İki arılı kovan arasındaki mesafe bir insanın rahat çalışabileceği 1 metre mesafede olabilirse de
kovanların yerleştirildiği arazi müsait olduğu durumlarda sıra üzeri mesafeler iki kovan arasında 2
metre, kovanların dizildiği iki sıra arasında ise 4 metre mesafe olması gereklidir. Kovanlar arazide
üçgen şeklinde yerleştirilmelidir. İşçi arılar genelde 10 metrenin altında uçuş yapmaktadır. Bu nedenle
arılar bir engelle karşılaşmamaları için kovanların önü en az 10 metre açık olmalıdır. Kovanların uçuş
deliğinden içerisi rüzgar girmemelidir. Arıların aktif çalışma mevsiminde bölge özellikleri dikkate
alınarak güney ya da güneydoğu taraf olmalıdır. Kışlatma yeri ise kovanlarda gereksiz ısınma olmaması
için gölge yerler tercih edilmelidir.
Arılıkta Dikkat Edilecek konular
 Arıların uçuşta olduğu, 14 derece üstünde sıcaklığın bulunduğu, ılık güneşli bir günde kovan
açılmalıdır.
 Temiz ve açık renkli giyecekler giyilmelidir. Maskenin beyaz renkte olmasına dikkat edilmelidir.
 Maskesiz olarak arılara yaklaşılmamalı, kovan açılmamalıdır.
 El demiri olmadan kovan açılmamalı, kova içerisinde herhangi bir uygulamaya
başlanmamalıdır.
 Kovana yaklaşmadan önce körük yakılmış olmalıdır.
 Temiz paçavra, kuru çalı, talaş gibi malzemeler yakıt olarak kullanılmalıdır. En ideli oluklu
ambalaj kartonudur.
 Arıların kanatlarını yakmaması ve kızdırmaması için körüğün çalışırken alev veya kıvılcım
çıkarmamasına dikkat edilmelidir.
 Arılarla çalışırken kenarda durulmalı ve giriş deliğinin önü kapatılmamalı, güneş arkaya
alınmalıdır.
 Kovan giriş deliğinden 1-2 dakika duman verilip bekleyerek arıların sakinleştirilmesi
sağlamalıdır.
 Ana arının ikinci çerçevede olma olasılığı az olduğu için önce ikinci çerçeveyi çıkarmalı sonra
diğer çerçeveler alınıp incelenmelidir.
 Hızlı hareket arıların saldırma ve sokmasına neden olacağından yavaş çalışılmalıdır.
 Arılık içerisinde el kol hareketleri yapılmamalıdır.
 Parfüm gibi kokular dökünerek arılık içerisine girilmemeli ve kovan kontrolü yapılmamalıdır.
 Yağmacılığa meydan vermemek için ballı petekler dışarıda bırakılmamalı veya unutulmamalıdır.
 Şuruplama yapılırken şurubun etrafa dökülmemesine dikkat edilmelidir.
 Arıların taşınması işlemi gerekli ise 1 metreden yakına veya 5 kilometreden uzak mesafeye
yapılmalıdır.
 Arılık içinde daha uzak mesafeye yer değiştirme yapılacaksa ve kolonilerin fazla zarar görmesi
istenmiyorsa her gün1 metre kaydırma suretiyle taşıma yapılabilir.
 Uzak mesafelerde arı taşıma gerekmesi durumunda 5 kilometreden daha yakın mesafeye
taşıma işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Aksi halde eski yerlerine döneceklerdir.
 Arılıkta, herhangi bir arı alerjisi durumuna karşı, ilk yardım amacıyla ilaç seti bulundurulmalıdır.
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Arılık Yönetimi
 Arılarla ilgilenirken her zaman yeterli koruyucu ekipman giyilmelidir. Yarım çizme, kalın çorap,
uzun kollu gömlek veya önlük ve arı maskesi bunlara dahildir.
 Bütün arıcıların, arıları yönlendirmek için kullanılan yoğun hafif duman üreten bir körük
bulundurması gerekir.
 El demiri istenildiğinde kovan parçalarını ayırmak için önemlidir ve elde bulundurulmalıdır.
 Üstlükler bazen ağır olabildiğinden arıcının sırtını incitmemek ve avcı hayvanları uzaklaştırmak
için arı kovanları stantlara yerleştirilmelidir.
 Kovan girişini gizleyen fazla uzayan çalılar temizlenmeli ve erişimi kolaylaştırmak için arılık
tabanındaki bütün nesneler kaldırılmalıdır.
 Atılı petekler arılıklarda olmamalıdır. Aksi takdirde bu durum karınca, petek güvesi ve küçük
kovan böcekleri gibi zararlılara davet çıkarır.
 Tekrar kullanılabilir bütün materyaller/ekipman hemen temizlenmeli ve depolanmalıdır. Tekrar
kullanılamayan bütün materyaller/ekipman zararlılara davet çıkarabileceğinden yakılmalıdır.
 Kimyasalların yakın zamanda uygulandığı tarlalar gibi toksik maddeler olan alanlara bal arısı
erişimini engelleyiniz. Bu durum 24 saat boyunca bütün kovan girişlerine nemli gazete
sıkıştırılmasıyla sağlanabilir.
 Sivrisinekler, tarla zararlıları ve diğerleri için böcek ilacı uygulamaları üzerine bilgi edinip daha
sonra zehirlenmeyi önlemek için püskürtme sırasında (yukarıda belirtildiği şekilde) arıları
koruyunuz.
 Arı dostu kimyasallar yani arılara karşı toksik olmayan kimyasal kullanımını sağlanmalıdır.
 Kayda değer faaliyet ve gözlemlerin kaydını her zaman tutulmalıdır.
 Her arı kovanı üzerine kayıtlar dikkatli bir şekilde sürdürülmeli ve korunmalıdır.
 Özellikle hijyen ve verimlilik özellikleri açısından iyi genetik kaliteli arıları seçip beslenmelidir.
 Temiz su arılar tarafından gıda maddelerinin sulandırılması ve kovan sıcaklığını düzenlemek için
kullanılır. Bu sebeple bütün arıların suya erişimi olduğundan arıcılar emin olmalıdır. Tünemeye
izin vererek arıların boğulmasını önleyecek yüzen çubuklarla arılığın kenarlarına su
yerleştirerek bu sağlanabilir.
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Gezgin Arıcılıkta Dikkat Edilecekler
Gezgin arıcılığa başlamadan önce konaklama ile ilgili tüm resmi işlemler yasalara uygun
tamamlanmalıdır. Her ilin kendi koşullarına uygun olarak düzenlenmiş arıcılık komisyon kararı
hakkında bilgi sahibi olunmadan gezgin arıcılık yapılmamalıdır.
Olası kaza riskine karşı arı kovanları sigortalatılmalıdır. Ayrıca her türlü kaza ve tehlike olasılığına karşı
emniyet ve sağlık kurumlarına ait iletişim numaraları yanında bulundurulmalıdır. Gidilecek yerdeki
bitki yapısı ve çiçek durumu hakkında yeterli düzeyde doğru bilgi alınmış olmalıdır.
Arıcının sosyal gereksinimlerini giderebileceği yerler de konaklamada dikkate alınmalıdır. Her türlü
soruna karşı yardımcı olunması amacıyla, üyesi bulunulan il ile gidilecek ilin arı yetiştiricileri birliği ile
iletişim halinde olunmalıdır.
Kolonilerin nakli, mutlaka arıların tamamı kovana girdiği zaman, yani gece yapılmalıdır. Taşımada
kullanılacak olan araç bir gün önceden muhakkak suretle ayarlanmalıdır. Arı naklinden önce gerekli
hazırlıklar yapılmalı, çerçeveler sabitlenmeli, gerekirse çakılmalı, kovandan arı çıkabilecek çatlak ve
delikler kapatılmalıdır. Kovan üst bezi veya tahtaları kaldırılarak üzerlerine sinek teli çakılmalıdır.
Taşıma esnasında mola vermek durumunda kalınırsa araç çalışır vaziyette bırakılmalıdır.
Sıcaktan kovanların zarar görme durumu varsa kovanlar yukarıdan sulanarak serinletilmelidir. Arı
nakillerinde en önemli husus yeterli havalandırmanın mutlaka sağlanması olduğundan yükleme
esnasında kovanlar arasında hava koridorları oluşmasına dikkat edilmelidir.
Kovanlardan arı çıkması ve yolculuk esnasında çevreye zarar verebilme olasılığını bertaraf etmek için
mümkün olduğu takdirde kovanların tamamını örtecek şeklide, havalandırmayı engellemeyecek ve
arıların geçemeyeceği büyüklükte deliklere sahip ağ örtülmelidir.
Kolonilerin taze ballı peteklerle nakledilmesi durumunda bu peteklerin özellikle yaz aylarında sıcak
günlerde çok kolay kırılabileceği ve koloni kaybına neden olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle ballı
petekler gezgin arıcılık öncesinde sağılmalıdır. Her türlü devrilme ve düşme riskine karşı kovanlar sıkıca
bağlanmalıdır.
Yaz aylarındaki arı nakillerinde gidilecek yere 1 gecede ulaşılamıyorsa gündüz uygun bir yerde
konaklama yapılarak nakil ikinci gecede tamamlanmalıdır.
Arıların konaklatılacağı yer araçla girilecek şekilde olmalıdır. Araç yavaşça ilerlerken sağlı-sollu kovan
yerleştirilecek şekilde hareket edilmelidir. Bu durumda kovanın tekrar yüklenmesi esnasında da iş
gücünden kazanç olacaktır.
Arılar nakledileceği noktaya vardığında usulüne uygun indirilip uçuş delikleri duman kullanılarak bir an
önce açılmalıdır. Duman kullanılmadan uçuş deliğinin açılması durumunda arılar çevredeki canlılara
zarar verebilir. Nakil işlemi sonrasında koloniler kontrol edilmelidir.
Kaliteli ve Hijyenik Üretim için Arıcılıkta Temel kurallar (1)
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Arıların beslenmesi


Ana nektar akımı döneminden en az 6 hafta önce ek beslemeye başlayalım



Bilinmeyen bir kaynaktan gelen balı arılara asla vermeyelim. Bal, Amerikan Yavru







Çürüklüğü gibi hastalıkların sporlarını içerebilir.
Arıları şeker/şerbet ile besliyorsak Arı ve insan sağlığını tehdit eden maddeleri
“içermediğinden emin olalım. Kahverengi şeker melas, Pudra şekeri genellikle mısır
nişastası içerir. Ticari fondan, aroma ve/veya boya içerebilir. Bunlardan herhangi biri bal
arısının dizanteri olmasına neden olabilir.
Ek besleme için verdiğimiz şerbeti, petek gözlerine depolanmaya başladığında hemen
keselim. Bunu Ana nektar akımından 15 gün öncesine kadar yapabiliriz.
Yüksek-fruktozlu mısır şurubu kullanmayalım.
Arı keki ile besleme yapıyorsak, mümkünse kendi hazırladığımız keki ya da Bakanlıktan
üretim izni almış işletmelerde üretilen kekleri kullanalım.

Flora (yer) seçimi
 Otoyollardan, Sanayi bölgesi ve zirai ilaçlama yapılan yerlerden kolonileri uzak tutalım.
 Kovanlarımızı nektar kaynaklarının bol olduğu yerin merkezine yerleştirelim.
 Kovanlarınızı yerleştirdiğiniz bölgede temiz su kaynaklarının olduğuna dikkat ediniz

3.1.2 Kovanlar
Arıların yaşadığı kovanlar arıcılık yapılan iklime ve üretim şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Yaygın olarak kullanılan kovanlar Langstroth ve Dadant tipi kovanlardır.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan kovan tipi bir katında 10 çerçeve bulunan Langstroth kovandır.
Kovanlar 2,5 cm kalınlıktadır. Langstorth kovanın yarısı kadar büyüklükte olup 5 çerçevelik kapasiteye
sahip ana arı yetiştiriciliğinde sıkça kullanılan kovana ‘ruşet’ denir. İlkel yöntemlerle ve hijyenik
olmayan koşullarda yetiştiricilik yapılan kovanlara sepet kovan, ilkel kovan ve kara kovan
denilmektedir. Bu kovanlardaki yapı nedeniyle kovan içi gözlem ve uygulamalar sınırlı olmaktadır.
Modern kovanlarda temel petek kullanımı vardır. Kovan yapımında çam, köknar, ladin gibi iğne
yapraklı ağaçların keresteleri kullanılması en uygunudur.
 Yeterli/tavsiye edilen 0,9 cm veya 0,35 inçlik arı boşluğu sağladığı için tercih edilen kovan
langstroth arı kovanlarıdır.
 Standart bir arı kovanı taban tahtası ve kapağın birbirinden ayrı olarak inşa edildiği düzgün bir
şekilde kurulmalıdır.
 Kuluçkalık olarak kullanılacak her kovan gövdesi 10 arı çerçevesiyle tamamlanır. Üstlüklerin
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sayısı koloninin gücüne, alım gücünün olmasına ve arıcının tercihlerine bağlıdır.
 Arı kovanları böcek ilaçları kullanılmış kerestelerle inşa edilmemelidir.

Kovan Yönetimi
 Koloni gücü, ana arının doğurganlığı, gıda tedariki, zararlı ve hastalık durumunu gözlemlemek
amacıyla bütün arı kovanları iki haftada bir incelenmelidir.
 Düşen molozların birikimine karşı taban tahtaları periyodik olarak kontrol edilmeli ve petek
güvelerini özendireceğinden kaldırılmalıdır.
 Aşırı kullanılmış bütün petekler (çok koyu siyah) yeni peteklerle veya temel petekle
değiştirilmelidir. Her arı jenerasyonuyla arı hücreleri küçülür ve ana arı kararmış hücrelere
yumurta bırakmayı reddedecektir.
 Bal ile dolan petekler kuluçkalıktan üstlüğe çıkarılmalı ve temel petek ile değiştirilmelidir. Bu
durum yeni petekler inşa etmek için arıların daha fazla iş yapmasına izin verir ve oğul vermeyi
önlemenin bir aracıdır.
 Yavrulama alanı kuluçkalığın ortasında olup her iki taraftan da üçüncü petekte başlar. Koloninin
harmonisini bozacağından ve birkaç saat boyunca koloni faaliyetlerini geride bırakacağı
sebebiyle yavrulama alanının sıklıkla rahatsız edilmesini önlemek için çaba harcanmalıdır.
 İkili kuluçkalık yavru üretimi için daha fazla yer sağlar bu durum da daha yüksek arı nüfusu ile
sonuçlanır. Güçlü bir koloni daha kısa sürede daha fazla yemek toplar ve idaresi kolaydır.
 Arı kovanında çoklu girişler önlenmelidir. Kolay idare için sadece bir girişe izin verilmelidir.
 Çalmayı engellemek için zayıflayan kolonilerin kovan girişlerini azaltılmalıdır.
 Zayıflayan kolonilerde bütün boş petekler çıkarılmalı ve sırlanmış yavrularla değiştirilmelidir.
Ayrıca zayıf koloniler de güçlü olanlarla birleştirilebilir.
 Ana arılar daha hızlı yumurtlayabilen daha genç ve enerjik ana arılarla her iki yılda bir
değiştirilmelidir.
 Ana arıyı kuluçkalığın üzeriyle sınırlı tutmak için Ana arı ızgarası kuluçkalığın üzerine
yerleştirilmeli ve üstlükler ana arı ızgarasının üzerine yerleştirilmelidir.
 Üstlükleri eklemeden önce en üst odada ikiden fazla boş petek olmadığından emin olunmalıdır.
 Üstlüklere eşit şekilde yerleştirilen dokuz çerçeve sırının alınması ve süzmesi daha kolay olan
daha iri petek üretilmesini sağlar.
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3.1.3 Arılar
Arılar saygın veya onaylı çiftliklerden edinilebilir. Alınacak arıların zararlılar durumunu belirlemek
için ilgili arıcılık yayım elemanından fiziki muayene talep edilmesi en iyi sonucu verir.
Ana Arı
Ana yenileme ve oğul dönemi dışında her kolonide sadece bir adet bulunur. Koloninin en uzun
bireyidir. Döllenmiş yumurtalardan oluşur. 16 günde gözden çıkar. Gözden çıktıktan 6-7 gün sonra
çiftleşirler. Çiftleşecek ana arılar 25000 civarında erkek arının bulunduğu yakındaki 30-200 m.
Çapındaki Erkek Arı Toplanma Alanlarına giderler. Ana arılar 9-ODA ve 9-HDA denilen feromonlar
sayesinde erkek arıları kendilerine çekerler. Çiftleşen ana arılar sperm keselerinde 5-6 milyon
spermatozoa bulundururlar. Ana arı güneşli bir günde, kovandan 2-5 km uzaklıkta,14:00-16:00
arasında, yerden 12-15 m yükseklikte, 8-10 erkek arı ile çiftleşir. Çiftleştikten 1 hafta sonra
yumurtlamaya başlar. Günde 1500-2000 yumurta atarlar. Bir yılda 175000-200000 yumurta atarlar.
Yumurtlama dışında hiçbir işe karışmamaktadırlar. Yavru bakma ve büyütme yetenekleri yoktur. Kendi
kendine besleme özelliği bulunmamaktadır. Yavru dönemi başta olmak üzere tüm ömrü boyunca işçi
arılar tarafından arı sütü ile beslenir. Normal koşullarda 5-7 yıl yaşayabilirler. Verimli bir arıcılık için
mümkünse her yıl, en geç 2 yılda bir ana arı değiştirilmelidir. Dili işçi arılardan kısadır. Polen sepetçiği,
süt bezleri, mum salgı bezleri yoktur. Çiftleşme, oğul verme ve bilinmeyen nadir haller dışında kovan
dışına çıkmaz. Çiftleştiği erkek arılarla birlikte koloninin morfolojik, davranışsal ve fizyolojik
özelliklerinden sorumludur.
Gelişmiş 2 adet yumurtalıkta, yetiştirilme şekline bağlı olarak 224-317 adet yumurta tüpü
bulunmaktadır. Sperm kesesi ana arının yaşamının başlangıcında erkek arılardan almış olduğu
spermayı depolayarak canlı tutmasını ve yaşamı boyunca kullanmasını sağlar. Erkek arılardan alınan
spermalar sperm kesesi içinde tabakalar şeklinde ve karıştırılmadan depolanır. Bu nedenle koloni
içinde renk ve davranış değişimi gibi olaylar yaşanır. Bunun nedeni bir erkek arıya ait spermanın
bitmesi ve sıradaki erkek arı spermasına başlanmasıdır.
Ana arı salgıladığı feromonlarının bakıcı arılar tarafından yalanması/ dokunması sonucu tüm koloniye
yayılması suretiyle koloniyi yönetmektedir. Günde yaklaşık 15000 işçi arı ile temas olmaktadır.
Koloninin herhangi bir nedenle ana arısız kalması durumunda koloni 5-6 saat içinde anasız kaldığını
anlar ve ana arı yetiştirmeye başlarlar. Sağlıklı bir ana arı her petek gözüne ve atlamadan birer adet
yumurta bırakır. Kovan içerisinde, çevresinde bakıcı arılarla birlikte dolaşarak ve önceden temizlenmiş
petek gözlerine yumurtlama işlemini yapar. Ana arı kendi kendine beslenme özelliğine sahip değildir.
İşçi arılar tarafından ağzına arı sütü verilerek beslenir ve dışkısı da işçi arılar tarafından alınır.
Ana arının kaybolmasına bağlı olarak işçi arılar tarafından ana arı yetiştirilmesi durumunda 2
günlükten daha az yaşlı larvalar kullanılır. Ancak bazen 3 günlük yaşlı larvalardan da yetiştirildiği
görülmektedir. Ana arı yetiştirmek için işçi arı gözlerindeki larva seçilerek ve bulunduğu petek gözü
ana arı gözüne çevrilerek yetiştirilir. Ancak ana arıyı ana gözüne yumurta bırakmaya zorlayabilirler. İşçi
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arılar bunu başaramadıkları durumda da diğer gözlerden bu göze yumurta taşımaktadırlar.
Ana arı gözünün kapanması aşamasında, göz içindeki larva ipek iplikçikler ile içeriden örerek petek
gözünün mum tabakası ile örtülür. Bu nedenle ana arı gözden çıkarken kendisi içerden petek gözünü
keserek çıkar. Gözden ilk çıkan ana arı varsa diğer gözlerde çıkmamış olan ana arıların bulunduğu
yüksüğü yan tarafından delerek içerisinde bulunan ana arıyı iğnesi ile sokarak öldürür.
İşçi Arı
Koloninin en küçük bireyidir. Her kolonide 10000-800000 adet bulunur. Döllenmiş yumurtalardan
oluşur. 21 günde gözden çıkarlar. Yumurtalıkları bulunmakla birlikte gelişmemişlerdir. İşçi arılarda
toplam 2-12 adet yumurta tüpü bulunur. 35 gün yaşarlar. Ancak kış mevsiminde koloniyi ısıtmak için
bal yediklerinden ve çalışmadıklarından dolayı 5-6 ay yaşayabilirler. Yumurtlama dışında kovanın tüm
işlerini yaparlar.
0-3 Gün: Petek gözlerini temizlerler.
4-6 Gün: Yaşlı larvaları nektar ve polenle beslerler.
7-12 Gün: Genç larvaları arı sütüyle beslerler.
13-18 Gün: Balmumu salgılar ve petek örerler.
19-21 Gün: Kovan savunması, havalandırılması, temizliği, nektarların tarlacılardan alınması ve
olgulaştırılması, polenin petek gözlerine depolanması işini yaparlar.
22- Gün: Nektar, polen, propolis ve su toplanması için tarlacılık yaparlar.
Erkek Arı
Koloninin en tombul bireyidir. Yaşam süreleri en çok iki aydır. Bazı durumlarda kovanlarda kışı
geçirecek kadar yaşayabilirler. Ana arıyla havada çiftleşme dışında hiçbir görevi yoktur. Havada
çiftleştikten sonra ölürler. Her kolonide 0-2000 adet bulunurlar. 24 günde gözden çıkarlar. Gözden
çıktıktan 14 gün sonra cinsi olgunluğa erişirler. Bir çiftleşme uçuşu 35-40 dakika sürmektedir. Eylül ve
ekim aylarından sonra kovanda bulunmazlar. İğneleri olmadığı için sokamazlar. Döllenmemiş
yumurtlardan oluşmakla birlikte bazen döllenmiş yumurtalardan da oluşurlar. Beyaz gözlü erkek arılar
döllenmiş yumurtadan oluşmakta ve diploit yapıdadırlar. Akrabalı yetiştirme yapıldığında ana ve baba
aynı genleri taşıdığı için döllenmiş yumurtalarda farklı gen çifti bulunmaz. Yumurta döllenmiş olsa bile
diploit erkek arı gelişir. Genellikle larva döneminde işçi arılarca imha edilirler.
Erkek arılar, ana arının kopyasıdır. Erkek arılar koloniyi meydana getiren ana arının çiftleştiği erkek
arıların çocukları olmayıp dedelerinin çocuklarıdır. Aynı zamanda ana arı çok sayıda erkekle çiftleştiği
için kolonideki işçi arılar da birbirleri ile öz kardeş olabileceği gibi üvey kardeşte olabilirler. Çiftleşme
esnasında üreme organını kaybeden erkek arı felç olarak yere düşer ve bir saat sonra yerde ölür.
Gözden çıkan erkek arılar 1-8 günlük dönemde genç işçi arılarca besin değeri düşük olan arı sütü ile
beslenirler. Erkek arı için hazırlanan bu arı sütü ağız salgıları polen ve bal karışımı ile oluşturulur.
Bunların dışında erkek arılar balla kendi kendilerini beslerler.
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4. Arıcılıkta Sağlık ve Hijyen, Tedaviler ve Önlemler
4.1 Arı Hastalık ve Zararlıları
Arı hastalıkları temel olarak ergin arı ( Nosema, Amoeba, Septisemi, Kronik Arı Felci vs) ve yavru
(Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Kireç Hastalığı vs) hastalıkları olmak üzere ikiye
ayrılır.
Arıda parazit olarak yaşayan Varroa, arı biti, trake akarı gibi zararlılar bulunmaktadır. Ayrıca eşek arısı,
arı kuşu, ayı, örümcek gibi hayvanlar da bal arılarına oldukça fazla zarar vermektedirler.
4.1.1 Arıcılıkta önemli Hastalıklar, Zararlılar ve Korunma Yöntemleri
A- Yavru Hastalıkları:
1- Amerikan yavru Çürüklüğü Hastalığı,
2- Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığı
3- Kireç Hastalığı
4- Taş Hastalığı
5- Tulumsu Yavru Çürüklüğü Hastalığı
B- Ergin Arı Hastalıkları:
1- Nosema Hastalığı
2- Amoeba
3- Septisemi Hastalığı
4- Kronik Arı Felci
5- Akut Arı Felci
C- Arı Parazit ve Zararlıları:
1- Varroa
2- Arı Biti
3- Petek Güvesi
4- Yakı Böceği
5- Eşek Arısı
6- Kirpi
7- Tayyare Böcekleri
8- Sürüngenler
9- Kurbağalar
10- Arı Kuşları
11- Fareler
12- Ayı
13- Karıncalar
14- Örümcekler
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4.1.2 Arı hastalıkları ile mücadele
Amerikan Yavru Çürüklüğünde alınacak önlemler:











Arılık temiz ve düzenli olmalıdır.
Hastalıklı petekler açıkta bırakılmamalıdır.
Kullanılmış malzeme satın almamalıdır.
Hastalıklı koloni satın alınmamalıdır.
Gereksiz şeker şurubu ile besleme yapılmamalıdır.
Arılıkta yağmacılığa izin verilmemelidir.
Hastalıklı ve sağlıklı koloniler birleştirilmemelidir.
Arıların kovan şaşırmasını önleyici önlem alınmalıdır.
Koloniler hastalıksız bölgeye götürülmelidir.
Hastalıklı kovan tamamen yakılmalı, tüm kolonilerde koruyucu kültürel ölmemler alınmalıdır.

Avrupa Yavru Çürüklüğünde alınacak önlemler:
 Hastalık görüldüğünde ağır bulaşıklık olan petekler alınarak sağlıklı petekler konulmalıdır.
Hastalıklı petekler yakılmalıdır. Arıların üşümesini önlemek için boş petekler alınmalıdır.
Kovanlar sıcak tutulmalı, nem ve havasızlık oluşmasına müsaade edilmelidir.
 Tedavi veya koruma amaçlı antibiyotik kullanımı balda kalıntı bırakması nedeniyle yasaktır.
Amerikan yavru çürüklüğünden korunmak için alınacak tedbirler bu hastalık için de geçerlidir.
Kireç hastalığı alınacak önlemler:










Ülkemizde ana arı üretimi yapanlar kireç hastalığına dayanıklı hat kullanmalıdırlar.
Türkiye’de temel petek imal eden işletmeler balmumunu sterilize ederek üretmelidirler.
Arıcılık alet ve ekipmanları uygun dezenfektanlarla rutin olarak temizlenmelidir.
Kolonilerde çok yıllık petek kullanılmamaya özen gösterilmelidir.
Arıcılar ilkbaharda oğul önleme çalışmaları yapmalı ve arılarını bölme yapmak sureti ile
çoğaltmalıdırlar.
Kolonilerde gerekmedikçe antibiyotik başta olmak üzere ilaç uygulaması yapılmamalıdır.
İlkbaharda havaların serin olduğu günlerde koloni kontrolleri yapılmamalı, zorunluluk var ise
kovan fazla açık tutulmamalıdır.
Kovanların havalandırmasına dikkat edilmeli, kovan içerisinde nem birikmesine olanak
verilmemelidir.
Hastalıklı koloniden arılı, yavrulu ve ballı petekler sağlıklı kolonilere verilmemelidir.

Nosema hastalığında alınacak önlemler:
Antibiyotik kullanımına izin verilen tek hastalıktır. Balda kalıntı ve risk oluşturmaması için ilacın
belirtilen doz ve zamanda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca hastalık görülmüş kovanların
dezenfeksiyonu çok iyi bir şekilde yapılmalıdır. Hastalık görülüp görülmemesine bakılmaksızın ilkbahar
ve sonbahar uygulamalarının prospektüsünde belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.
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Varroaya karşı alınacak önlemler:
 Varroa kontrolünde; kimyasal, bitkisel, biyolojik, fiziksel, genetik ve hormonal mücadele
yöntemleri kullanılmaktadır.
 Bu parazite karşı çeşitli ilaçlar denenmektedir. Ancak kolonilerde yanlış ve yoğun ilaç
uygulanması; varroaların kimyasal maddelere karşı direnç kazanmasına neden olmaktadır.
 Her yıl kullanılan ilacın değiştirilmesi varroa mücadelesinde etkinliği artırmaktadır.
 Varroaya karşı kullanılan duman, sistemik, püskürtmeli, kovan içerisine bırakılan olmak üzere
pek çok yöntem ve ilaç bulunmaktadır.
 İlaç kullanırken veteriner kontrolünde verilen ilaçların kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 Arılara tescilli olmayan ilaçlardan uzak durulmalıdır.
 Verilen ilacı belirtilen doz ve zamanda kullanmalıdır.
 İlaçlamanın kovanda bal olmadığı ve yavrunun en az olduğu erken ilkbahar ve geç sonbaharda
yapılmasına dikkat edilmelidir.
 Varroa mücadelesinde en etkili yöntemlerden birisi de yöre arıcılarının organize olarak aynı
zamanda varroa ilaçlaması yapmalarıdır.
Büyük Mum Güvesine alınacak önlemler:
Mücadele pek çok kimyasal, biyolojik ve fiziksel yöntem kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasallar bal ve
bal mumunda kalıntı bırakmaktadır. Soğutma ve ısıtma teknikleri ise pahalı olmaktadır. Peteklerin her
iki yüzeyine birer avuç sofra tuzu atılarak kullanımı en pratik ve ucuz korunma yöntemidir. Petekler
havadar, aydınlık ve kapalı olmayan bir ortamda depolandığında güve görülmesi riski azalır.
Petekleri -15 derecede 2 saat, -12 derecede 3 saat bekletilince güvenin tüm aşamaları ölür.
Mum güvesi ile mücadelede kükürt kullanımı önerilmektedir. Yumurta dışında tüm aşamaları
öldürülür. Bu sistemde en üste ve alta boş ballık konulmak suretiyle üzerine 6 adet ballık yerleştirilir.
Üstteki boş ballık içerisinde 1 m3 hacim için kor ateş içersinde 50 g kükürt atılarak yakılır. 24 saat bu
ortam kapalı tutulur. 10-20 gün arasında ara ile 3 uygulama yapılır. Kükürt uygulaması depo içerisinde
de yapılabilir. Kükürt buharı göz ve solunum yollarına zarar vereceğinden gerekli önlemler alınmalıdır.
4.1.3 Hastalık ve Zararlılarının Bulaşma ve Yayılmasını Önlemek için Alınması Gereken Tedbirler
Arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla da
bazı tedbirler alınabilir. Bunların başında;
1- Yağmacılık önlenmeli ve yanlış kovana girmeyi engellemek amacı ile kovanlar birbirinden 3-4
metre ara ile yerleştirilmelidir
2- Balın kaynağı bilinmiyorsa beslenmede kullanılmamalı
3- Eski hastalıklı petekler kullanılmamalı
4- Hastalıkla bulaşık ailelerde ana arı mutlaka değiştirilmeli
5- Hasta kovanlara mümkünse genç arı ilave edilmeli ve kovanlar güçlendirilmeli
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6- Hastalık etkeni taşıyan ana arı ile çalışmamalı
Yukarda bahsedilen şartlara uyulduğu taktirde arı hastalık ve zararlıları kovanlarda barınamayacak,
barınsa dahi en kısa zamanda ve kolayca tedavi edilebilme şansı olacaktır. Bu da arıcılarımızı fazla
miktarda ilaç kullanmaktan kurtaracaktır. Arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede yüksek ve iyi
zamanlama yapılmadan sık kullanılan kimyasal maddeler mikro organizma mantar sporları ve arı
akarının ilaca karşı direncini artıracaktır.
Bu durum ilaçlamadan elde edilecek faydayı zamanla azaltır, hastalık ve zararlılarla mücadelede
zamanlama tam dozunda ve yeterli sıklıkta yapılacak olan ilaçlamalar kalıntı sorununu ortadan
kaldıracaktır.
4.1.4 Arıcılıkta pratik Hijyen ve mücadele önerileri
Kişisel Hijyen






Ağır kokular (iyi/kötü) arıları rahatsız ettiğinden arıcılar/görevlileri iyi hijyeni uygulamalıdır.
Arılıkta çalışırken koruyucu kıyafetler temizlenmelidir.
İdeal olarak arıcılar bal süzmede yemekhane personelinin iznine sahip olmalıdır.
Bal işleme sırasında takı takılmamalıdır.
Hastalıklardan/kırık ciltten yakınan arıcılar/görevlileri bal elleçleme tesislerinde
çalışmamalıdır.
 Arılıkta çalışırken koyu/renkli kıyafetler giyilmemelidir.
Zararlılar ve Hastalıkların Yönetimi
 Arıcı ve görevlileri arılıkta/arı kovanında zararlıları/hastalık semptomlarını tanımlayabilir
olmalıdır.
 Olağandışı ve tanınmaz semptomların gözlenmesi durumuna Gıda Tarım ve
Bakanlığı, Tarım İl/ilçe müdürlükleri iletişime geçilmelidir.

Hayvancılık

 Arıcılar/görevlileri arı kovanına böcek ilacı kullanılması üzerine eğitilmelidir.
 Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına yakalanan bütün kovanlar ilgili uzmana danışıldıktan
sonra derhal ateşle yok edilmelidir.
Arılık/Kovan Temizliği
 Arılık moloz, çalı ve sarmaşıklardan arınmış olmalıdır. Otların boyu kısa tutulmalıdır.
 Bütün araçlar/ekipman temizlenmeli ve çalışma koşullarında bulundurulmalıdır; arıcılık
ekipmanı steril olmalıdır.
 Arılık/arı kovanları ve süzme tesisleri kemirgenler, hamam böcekleri, sinekler ve
benzerlerinden arındırılmalıdır.
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 Kovanda arılar tarafından korunmayan bütün petekler kaldırılmalı ve boş petekler petek
güvelerini çekeceğinden daha güçlü kolonilere yerleştirilmelidir.
 Süzülmek için bal kuluçkalıklardan çıkarılmamalıdır. Bir miktar bal koloninin sürdürülmesi için
kuluçkada bırakılmalıdır.
 Üstlüklerden sadece olgunlaşmış bal çıkarılmalıdır.
 Üstlüklere arı kovucu, uygulanması, arı kaçıran kullanımı veya çerçeveyi çıkartıp arı fırçasıyla
arıları fırçalayarak olgunlaşmış petekler çıkartılabilir.
 Kapaklı boş kovan gövdeleri süzülme için çıkartılan bal petekleriyle değiştirilmek üzere elde
bulundurulmalıdır.
İlk Yardım
 Antihistamin ve topikal kaşınma ilaçları içeren bir ilk yardım çantası arıcı / görevli için hazır
bulunmalıdır.
Kaliteli ve Hijyenik Üretim için Arıcılıkta Temel kurallar ve Pratik öneriler (2)
Arıcı Hijyeni
 En az 2 el demiri ile çalışalım.
 Her kovanı açmadan önce el demirlerini dezenfekte edelim. Dezenfeksiyon için kolay
bulunabilir ve çabuk hazırlanabilir çamaşır sodasını (sodyum karbonat) kullanabiliriz.
 Arıcılık malzemelerine ve Arı’lara dokunmadan önce giydiğimiz kıyafetlerin temiz olmasına
dikkat edelim.
Antibiyotik kullanımı
 Biliyoruz ki 2006 yılından itibaren Arı hastalıkları ile mücadelede antibiyotik kullanımı yasak!
Antibiyotikler Arılarımızın ve ürettikleri ürünleri tüketecek olan insanların sağlığı için son
derece tehlikeli. ASLA KULLANMAYALIM!!!
 Unutmayalım ki Temel petek (balmumu) higroskopik olmasından dolayı kullanılan her ilacı
bünyesinde depolar ve kullanmadığımız dönemlerde de kalıntı problemi olarak karşınıza çıkar.
 Tavsiye üzerine kullandığımız ilaçlar Antibiyotik olabilir. BİLMEDEN VE BİR UZMANA
DANIŞMADAN KESİNLİKLE İLAÇ KULLANMAYALIM!!
Hastalık ve zararlılar ile mücadele
 Hastalıklarla mücadelede, ilaçlama zamanı ve ilaç seçimi çok önemlidir. Mücadelede mutlaka
ARILAR İÇİN ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanalım. Menşei belli olmayan ilaçları kullanmayalım.
 Hastalıklarla mücadelede bilinçli ve bilime dayalı çalışalım. Kullandığımız ilaçları prospektüsüne
uygun olarak kullanalım. Fazla ilaç kullanımı hastalıklar ile ilgili mücadelede bize fayda
sağlamaz.
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 Arılar için ilaçlı mücadele Ana nektar akımı başlamadan önce ve Ana nektar akımı bittikten
sonra yapılmalıdır. Nektar akımı döneminde kesinlikle ilaçlama yapmayalım.
 Varoa ile mücadele, kapalı yavruların olmadığı veya en az olduğu dönemlerde yapılmalıdır.
Mücadelenin başarısı için Mücadelede kullandığımız ilaçlarda etken madde bazlı ilaç rotasyonu
(dönüşüm) uygulayalım.
 Nektar akım döneminde Varoaya karşı biyolojik mücadele ya da kültürel mücadele de
yapabiliriz. (Erkek arı gözü imhası, Polen tuzağı vs…)

4.1.5 Araç ve Personel gereksinimleri
Arıcılıkta Kullanılan Malzemeler:
Kovan
: Kolonileri çevre koşullarından korumak ve etkin üretim amacıyla kullanılır.
Maske
: Arı sokmasına karşı aracıyı korumak için tüm bedeni kapatan beyaz giysidir.
Körük
: Arıları sakinleştirmek için içerisinde kağıt, talaş vs yakılarak dumanı kullanılır.
Eldiven
: Elleri arı sokmasına karşı korumak amacıyla kullanılır.
El Demiri
: Çerçevelerin arasını açmak başta olmak üzere kovan açarken kullanılır.
Ana Arı Izgarası : Kuluçkalık ile ballık arasına konularak ana arıyı alt kata hapsetmeyi sağlar.
Şurupluk
: Arıları beslemek için kovan içinde veya üstünde şurup vermek için kullanılır.
Mahmuz
: Çerçeveye gerilen teli temel peteğe gömmek için kullanılır.
Sır Bıçağı
: Süzülecek balların sırlarını açmada kullanılan bıçak veya tarak şeklindeki alettir.
Temel Petek
: Kalıba dökülen balmumundan hazırlanan, çerçeveye takılan mum levhadır.
Arı Kaçıran
: Peteklerden arıları uzaklaştırmak için katlar arasına takılan düzenektir.
Ana Arı Kafesi : Taşıma esnasında, ana arı yanında kek ve işçi arıların da konulduğu kafestir.
Ekstraktör
: Merkezkaç kuvvetiyle çalışan, petek balları süzmekte kullanılan makinedir.
Polen Tuzağı
: Arı bacaklarındaki poleni almaya yarayan ve uçuş deliğine takılan düzenektir.
Bal Süzme Çadırı: Bal süzme esnasında arıların girişini engelleyen özellikteki çadır.
Kovan Seçimi
 Her an açılabilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.
 Bir kovandan diğerine çerçeve transfer edilebilmelidir.
 Ana arının varlığı ve performansı gözlenebilmelidir.
 Hastalık ve zararlıların gözlem ve tedavisi rahatlıkla uygulanabilir olmalıdır.
 Taşınması ve araca yüklenmesi kolay olmalıdır.
 Kırık, çatlak ve su geçiren bir yapısı olmamalıdır.
 Kovan yapımında arı ve insan sağlığına zararlı malzeme ve boya kullanılmamalıdır.
 İstenildiği an satılabilecek kalite ve standartta olmalıdır.
 Ülkemiz için en uygun kovan, Langstroth kovanlardır.
Kaliteli ve Hijyenik Üretim için Arıcılıkta Temel kurallar (3)
Çerçeve
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 Arıcılık malzemelerimizi yöresel standartlarda değil, TSE standartlarına uygun olarak
hazırlayalım/hazırlatalım.
 Hijyen ve iyi arıcılık uygulaması yapabilmek için Çerçevede kullanılacak teller paslanmaz ve
dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Aksi taktirde hem ürün kalitesi açısından hem de petek süzme
sırasında olumsuzluk yaşarız.
 Çerçeveye telleri gergin bir şekilde takılalım, kovana yerleştirilmeden önce tellerin gerginliği
kontrol edilelim.
 Çerçevelerin kuru keresteden yapılmasına dikkat edilelim, kerestenin nem oranı en fazla %16
olsun. Bu çerçevenizin hem hijyenik olmasını hem de çabuk bozulmamasını sağlar. Eğri
çerçeveleri kesinlikle kovanda kullanmayalım.
Temel Petek
 Temel Petek seçiminiz ürün kalitesi için çok önemlidir. Kullanılacak temel petekler Antibiyotik,
pestisit, naftalin içermemelidir. Temel petek teminini Ruhsatlı üretim yapan işletmelerden
yapalım
 Temel petekler çerçeveye iyi şekilde yerleştirilmelidir.
 Bal mumları higroskopik (su çekme) özelliğine sahiptir. Temel peteklerimizi kimyasalların
olmadığı bir alanda muhafaza edelim.
Körük
 Körükte kimyasal içerikli malzemeler kullanmayalım. Unutmayın gazete kâğıdı, ambalaj kolisi,
gübre vs gibi malzemeler kimyasal madde içerir.
 Körükte alev veren malzemeler kullanmayalım. Doğal ve dumanı bol olan malzemeler
kullanalım. Aşırı dumandan kaçınalım.

4.2 Hasat ve Depolama
4.2.1 Bal Hasadı
Ülkemizde bal hasadı, bölgelere göre değişmekle birlikte genelde eylül ayı içerisinde yapılır.
Gerektiği durumlarda yılda birkaç defa ve farklı zamanlarda hasat yapılabilir. Akdeniz sahil şeridinde
mayıs ayında turunçgil, Muğla’da ekim ayında çam balı, yüksek yaylalarda ağustosta yaylı balı hasat
edilebilir.
Hasat esnasında arıları peteklerden uzaklaştırmak için çerçeveleri silkme, fırça, arı kaçıran, kimyasal
madde ve hava akımı gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Silkme işleminde arılar aşırı strese maruz
kalmalarına rağmen en yaygın kullanılan sistemdir. Arı kaçıran kullanımında kovanlarda
uygulanmasıdır. Izgara üstündeki peteklerde yavru bulunamayacağından arıların terk etmesi sorun
oluşturmayacaktır. Sıcak havalarda arı kaçıranın uzun süre kullanılması kovan içerisindeki
havalandırmayı önemli düzeyde aksatacağından petekler zarar görebilir.
Peteğin 2/3’ü sırlandığında hasada gelmiş demektir. Bal almak amacıyla bir kovan açılmalı ve bal alma
işlemi bittikten sonra diğeri açılmalıdır. Arılara besin kaynağı bırakmaya dikkat edilmelidir.
Petekli ballar üzerlerindeki arılar silkildikten ve arıcı fırçası yardımı ile tamamen uzaklaştırıldıktan
sonra bal taşıma sandıklarına konulur.
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Ballar kovandan alındıktan en kısa sürede süzülürse işlem kolay olur. Zaman geçtikçe balın akışkanlığı
azalacaktır. Bu nedenle bal süzme anında sıcaklığın 30 derece civarında olması süzmeyi kolaylaştırır.
Bal süzme odasına getirilen peteklerin üzerindeki sır tabakası bıçak veya tarak yardımıyla alınarak
peteğin süzme makinesine konulacak hale getirilmesi sağlanır. Merkezkaç kuvvetiyle çalışan süzme
makinesi ile peteklerden bal süzme işlemi gerçekleştirilir. Süzülen ballar yabancı maddelerden
temizlenmesi için filtre edilir ve dinlendirilme işlemine geçirilir.
Dinlenmiş olan ballar laklı tenekelere konularak pazara sevk edilmeye hazır hale getirilir. Yağmacılığı
önlemek için bal hasadı nektar akımının azalmaya başladığı günlerde yapılmalıdır. Sabah saatlerinde
kovandan ballı petekleri alma, öğle saatlerinde süzme ve akşam saatlerinde süzülmüş petekleri
temizlemeleri amacıyla kovanlara geri verme yağmacılığa engellemek için etkili olmaktadır.
Süzülen petekler bir ballık içinde ve kuluçkalık üzerinde tekrar kovanlara geri verilerek arıların
temizlemesi sağlanır. Temizlenen çerçeveler bir sonraki yıl arılarda tekrar kullanılmak üzere Büyük
Mum Güvesine karşı önlemler alınarak depoya kaldırılır.
Hasat edilen ballar süzme veya petekli olarak pazara sunulabilirler. Petekli bal satılacaksa içerisinden
yavru çıkmamış olan petekler tercih edilmeli, sırlamanın tam yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.
Yeterli düzeyde sırlanmadan ve erken hasat edilen ballarda su oranı yüksek olacağı için balın kalitesi
düşecek ve balda ekşime sonucu bozulma olacaktır. Peteklerin bir kısmında sırlanmamış bal olması bal
kalitesini olumsuz etkilememektir. Balın sırlanan kısmındaki su düzeyi düşüklüğü, sırlanmayan
kısmındaki su düzeyi fazlalığını dengelemektedir. Bunu sağlamak için göz kararı da olsa tüm peteklerin
kapalı alanlarının toplamının 2/3 düzeyinde olmasına dikkat edilmesi yeterlidir. Aksi halde balda kalite
önemli ölçüde düşecektir.
Bal Süzülmesi-Toplanması
 Süzme tesisi düzgün bir şekilde havalandırılmalı ve arı geçirmez olmalıdır.
 Sır bıçağı veya rakle kullanarak bal peteği başlıklarını kaldırınız.
 Çerçeveler bal süzgeçlerine düzenli olarak yerleştirilir ve bal merkezkaç kuvveti ile çıkartılır.
 Çerçevelere bağlanmamış petekler fileli kıyafetler üzerinde akıtmak için bırakılır veya bal presi
kullanarak bal çıkarılır.
 Süzme tesisi ve ekipmanı her zaman steril şartlarda bulundurulmalıdır.
 Balın filtrelenmesi sadece piyasa tarafından talep olduğunda yapılmalıdır.
 Aşırı yabancı maddeleri çıkarmak için de bal süzülebilir.
 Süzgeçler gıda sınıfı materyallerden yapılmalıdır.
 Süzme sırasında kaçan küçük kirliliklerin çıkarılması için balı 14 gün boyunca dinlenmeye
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bırakınız.
 Balı rutubetli koşullara, açık sıvıya veya yüksek kokuya maruz bırakmayanız. Bal hidroskopiktir,
havadan nemi çeker.
Balın aşırı ısınması bazı doğal süreçleri başlatır ve bu durumdan kaçınılmalıdır.
Kaliteli ve Hijyenik Üretim için Arıcılıkta Temel kurallar (4)
Hasat
 Balımızın hasadından önce her türlü kişisel temizliğimize dikkat edelim.
 Bal hasadı ve sağım sırasında kullandığımız alet ve ekipmanımızın kalitesine ve temizliğine
dikkat edelim.
 Balımız olgunlaşmadan hasat etmeyelim. Çerçevelerin en az %80’ inin sırlı olmasına
dikkate edelim. Nemi yüksek ballarda 11-21 derecede fermante (ekşime) olur.
Unutmayalım erken hasat edilen bal bozulmaya mahkumdur.
 Ürünümüzü sinek, böcek ve toz gibi dış etmenlerden koruyalım, Arı parçaları ve
mumlardan arındırmak için süzelim ve bir ya da birkaç gün dinlendirmeye bırakalım.
 Ürünümüzü paslanmayan (laklı), hasar görmemiş, sızdırmaz ve ağzı iyi kapanan temiz
tenekelerde ya da varillerde muhafaza edelim.
 Bal higroskopik (bulunduğu ortamdaki hava ve nemden etkilenebilen) yapıda bir üründür.
Bu nedenle havanın neminden etkilenmeyecek şekilde kapatarak muhafaza edelim.
 Ürünümüzü petekli bal olarak muhafaza edeceksek, süzme işlemine kadar kapalı ve temiz
bir ortamda muhafaza edelim. Çerçeve üzerindeki kırıntıları temizleyelim ve üzerinde açık
veya kapalı yavrular olmamasını sağlayalım.
 Bal süzme işlemini ticari bir işletmede yaptıracaksak, çok kabarmış, eğri ve çökük
çerçeveler kullanılan ekipmanlara uymaz, kullandığımız çerçeve buna uygun olmalıdır.
 Ticari işletmelere teneke içerisinde götüreceğimiz süzme balımız, işletmenin çalışma
sistemine uygun gramajda olmalıdır.
 Monofloral (Bir bitki kaynaklı) bal üretiyorsak, ürettiğimiz bölgede balı hasat edelim.

4.2.2 Balın Saklanması/Depolanması
Bal, laklı kutularda veya contalı metal kapaklı cam kavanozlarda hava ile ilişkisi olmayacak şekilde
saklanmalıdır. Paketlenmiş balların beklemesi gereken durumda kuru, serin, ve temiz depolarda
saklanması gerekir. Çok sıcak, rutubetli ve pis kokulu depolar kesinlikle kullanılmamalıdır. Su oranı
yüksek olan balların saklanması çok zor olduğu için bir an önce tüketilmelidir.
Normal koşullarda bal, üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir. Petekli balların
saklanması kaynağı pamuk ve ayçiçeği değilse daha kolaydır. Bal, HMF oluşumu ve fermentasyonu
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önlemek ve kristalizasyonu geciktirmek için oda ısısında (20-22 C) güneş ışınlarına maruz bırakılmadan
ve metal olmayan kaplarda muhafaza edilmelidir. 80 C’de 30 saniye ısı uygulaması balın enzimlerine
zarar vermeden, balda bulunan tüm maya ve mantarları etkisizleştirmekte ve kristalizasyonu
geciktirmektedir.

Kaliteli ve Hijyenik Üretim için Arıcılıkta Temel kurallar (6)

Depolama
Balımızın değerini kaybetmemesi ve şifa kaynağı olmaya devam edebilmesi için hasattan sonraki
muhafaza şartları çok önemlidir. Bunun için:
Ürünümüzü doğrudan güneş ışığı almayan kuru ve temiz yerlerde, oda sıcaklığında (22-25
derecede) ve kokusuz bir ortamda, toprağın en az 10 cm üzerinde muhafaza edelim.
14-16 derece arasında bal hızlı kristalize olur (şekerlenir).
Sıcaklığı 40 derecenin üzerinde çıktığı zaman Bal’ın HMF değeri yükselir. Unutmayalım ki HMF
kanserojen bir maddedir ve insan sağlığı açısından çok tehlikelidir.
Kullanılabilen Peteklerin Saklanma Koşulları
Yağmacılığı önlemek için süzülen petekleri açık ortamda bırakmayalım, akşam saatlerinde arılara
verip temizlettirebiliriz.
Süzülen petekleri bir ballık içerisinde, kuluçkalık üzerinde temizleyebiliriz.Çok koyulaşmış, petek
gözleri daralmış ve çökmüş eski petekleri keserek bal mumu haline getirmeliyiz.
Bir sonraki sezona saklanacak petekler uygun depolama şartlarında saklamalıyız. Bunun için:
Petekleri, +4 derecenin altında muhafaza etmeliyiz.Naftalin ya da benzeri herhangi bir kimyasalla
müdahale etmemeliyiz Güvelenmeye karşı bitkisel mücadele yöntemlerini kullanılabiliriz (Ceviz
yaprağı, Kekik, Okalüptus, Çıra vs…)

4.2.3 Diğer konular
 Tesislerde atık bertarafı ve depolanması sağlanmalıdır.
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 Çerçevelerdeki bal, düzenli olarak yerleştirildikleri bal süzgeçlerinin merkezkaç kuvveti ile
çıkarılır.
 Kapalı kaplar nihai tasfiyeye kadar arıcılık atıklarını saklamak için kullanılmalıdır.
 İnsan tüketimi için uygun olmayan bal veya bal ürünleri gereğine uygun şekilde yok edilene
kadar etiketli kapalı tenekelerde saklanmalıdır.
 Atık bertaraf alanları kolay erişim için düzgün bir şekilde tanımlanmalı ve tasarlanmalıdır.
 Atık bertaraf alanları zararlılar / kemirgenler / hastalıklar için bir sığınak olmamalı veya
tesislerin veya suyun kirlenmesine sebep olmamalıdır.
 Çalışanlar işin şartları ve koşulları hakkında bilgilendirilmelidir.
 Ödenen maaşlar makul olmalıdır (istismarcı olmamalıdır).
 Arı sokmalarına alerjisi olan kişiler çalıştırılmamalı ve arıcılığa başlamamalıdır.
 Çalışanlar kişisel hijyen ve temizlik konusunda gerektiği şekilde eğitilmelidir.
 Temizlik/kişisel hijyen politikaları belgelenmeli ve çalışanların kolay erişimde bulunmalıdır.
 Bulaşıcı hastalığı
verilmemelidir.

olan Arıcılar/görevlileri bal elleçleme

alanlarında çalışmaya izin

Kayıt Tutma/İzlenebilirlik
 Arılıkta bütün faaliyetler hakkında güncel kayıtlar bulundurulmalıdır.
 Her kovanı etkileyen koşullar ve faaliyetler belgelenmeli ve kaynak olarak saklanmalıdır.
 Görülen bütün zararlılar ve hastalık istilaları belgelenmelidir.
 Uygulanan bütün böcek ilaçları tarih, tür, uygulama metodu ve uygulama sebebini belirtecek
şekilde belgelenmelidir.
 Bal üretildiği yeri belirtecek şekilde etiketlenmelidir. Bal yerel çevrenin çiçek ve nektarından
aromasını aldığı için yardımcı olur.
 Hasat tarihleri belgelenmelidir.
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5 Bölgesel Arıcılık Ağı Yapısı (İşleme ve Paketleme tesisi) için Sanitasyon
5.1 Bal İşleme, Paketleme ve Depolama Prosesi
Müşteriden gelen ham ballar yapılan sözleşmeler doğrultusunda işletmeye alınır. Kalite kontrolleri için
numuneler alınır. Sonuçları uygun olan teneke içerisindeki süzme ballar depoya alınır. Depolama, 25
o
C’yi geçmeyecek şekilde yapılır. Uygun koşullarda depolananan ham ballara üretim planlamasına göre
işleme ve paketleme işlemleri uygulanır. Ham bal depoda bulunan ballar işlenmek üzere ön
temizlikleri yapılır. Kuru ısıtma fırınında ısıtılacak olan ballar bölüm işçieri tarafından fırın arabalarına
yüklenir. Su havuzlarında ısıtma yapılacak bal tenekeleri ise robot aracılığıyla benmari içerisine
yerleştirilir.
Fırınlama sonrası ve benmariye yerleşmeden önce tenekeler teneke yıkama ve kurutma ünitesinde
yıkanır ve kurutulur. Fırında ve benmaride ısıtılan balların erimesinin ardından robot yardımıyla
teneke kapakları kesilir ve boşaltılır. Boşaltılan alan, sistemin filtrasyonunu besleyen bal toplama
tankıdır. Bal, kaba süzme ve filtrasyonunun ardından homojenize edilir. Homojenizasyon tanklarda
gerçekleşir. Homojenizasyon işlemi için tank karıştırıcısı skada ekranından 10 devir/dak olarak
ayarlanmalıdır.
Homojenize edilen süzme bal 75 oC giriş sıcaklığı, 40 oC çıkış sıcaklığı olacak şekilde 3 dakika pastörize
edilerek dinlendirme tankına alınır. 45 oC’yi geçemeyecek şekilde 24 saat süreyle dinlenen bal
paketleme planı doğrultusunda dolum ve paketleme hatlarına verilir. Dolum ve paketleme işlemi
yapılarak mamül ( son ürün) deposuna alınır.
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SÜZME BAL İŞLEME VE PAKETLEME ANA AKIŞ ŞEMASI
SÖZLEŞMENİN GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ VE ONAYI

MÜŞTERİ

HAYIR

TAŞIYICI ARAÇ

ŞARTNAME
HAZIRLANMASI

NUMUNE
ALMA

NUMUNE
OLUMSUZ:RED
KALİTE KONTROL
ONAY

EVET

DEPOLAMA
SICAKLIK
ŞARTLARI

DEPOLAMA (24°C ,%60-65
nisbi nem)

TENEKE TEMİZLEME

50-52 °C) 18-24 saat
KURU ISITMA FIRINI

(45-48 °C) 9-12 saat

ROBOT

TAŞIMA ARABASI

A

A

BENMARİ HAVUZLARI

teneke besleme bandı

ATIK

TENEKE KAPAK KESME
GÖRSEL
KONTROL
(YABANCI
MADDE)

KABA SÜZME
FİLTRASYON

SICAKLIK,
KARIŞTIRMA
HIZI

HOMOJENİZASYON
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5.2 Tehlikelerin Kontrol Altına Alınması
Bal dolum ve paketlemesi yapan işyerlerinde, balın alınması aşamasından başlayarak tüketiciye
ulaştığı son noktaya kadar ortaya çıkabilecek tehlikeler her aşamada tek tek analiz edilmelidir.
Tablo 1’de bal dolum ve paketlemesi yapan bir firmada her işlem aşamasında ortaya çıkabilecek
biyolojik, fiziksel ve kimyasal riskler ele alınmış ve her tehlikenin ne şekilde önleneceği tarih edilmiştir.
Tehlikelerin önlenmesinde öncelikle minimum gereksinimler tarif edilmiştir. Tablo 1’de belirtilen
uygulamaların bir veya bir kaçının uygulanmasıyla, tehlikeler önlenebilir. Buna bir örnek satın alma
aşamasında kalıntı riskinin önlenmesidir. Bu riskle ilgili en doğru önleme yöntemi, her gelen bal
tenekesinin açılarak arıcı bazında örnekleme (aynı arıcıya ait, aynı yörede üretilmiş, aynı cins bal farklı
tenekelerden bir kavanoza tek numene olarak alınabilir ve yine arıcı bazında kalıntı analizleri)
yapmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır, bu durumda analiz edilmiş bal satın almak
veya sürekli aynı arıcılarla çalışarak onları denetim ve kontrol altında tutmak gereklidir. Ülkemizde
gezginci arıcılık yaygın olduğundan, denetimleri de oldukça zordur. Etkin bir denetim sağlamak için,
arıcılık konusunda uzman bu konuda eğitim almış teknik bir personelin sürekli arıcılarla birlikte
bulunası ve yaptıkları uygulamaları kontrol ederek kayıt altına alması gerekir. Başka bir uygulama da,
arıcıdan analiz belgesi ve beraberinde kalıntı bırakan kimyasal kullanmadığına dair yazılı, imzalı bir
taahhüt almaktır. Ancak bu belgelerin yasal olarak kullanılamayacağı, sadece arının yaptıklarını beyan
etmesini ve yapılanların kayıt altına alınmasını sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu durumda yine de
arıcının getirdiği ürünleri beyanının doğruluğunu kontrol amacı ile analiz ettirmek uygun olacaktır. Bal
temini yapılan arıcıların, ruhsatlı olmasına da dikkat edilmelidir. Böylece arıcı, kayıtlı üretici
olacağından, ürününde problem çıktığında, kendisine ulaşmak mümkün olabilecektir. Tüm
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta izlenebilirliği sağlamak, yani son üründe bir
problem çıktığında arıcıya kadar geri dönebilmektir. Bu bakımdan he gelen bal tenekesinden hangi
arıcıya ait olduğunun bilinmesi ve dolum amacı ile ürün hazırlanırken de, ürünün içerisine ne miktarda
hangi arıcının balının karıştırıldığının bilinmesi çok önemlidir. Tüm bunlar hammadden son ürüne parti
numarası ve kayıt sistemi ile mümkün olabilir. İzlenebilirlik sistemi sağlamak için örnek bir uygulama
aşağıdaki şekilde olabilir.
5.2.1 Hammadde Temini
İşletmeye gıdaya uygun laklı teneke veya varillerle, süzülmüş olarak gelen ballar, arıcı bazında
ayrılmalı, her teneke veya varilin üzerine arıcıyı tanımlayıcı bir işaret (varsa arı ruhsatı, ad. vb)
konulmalıdır. Böylece arıcıdan kaç teneke bal geldiği belirlendikten sonra, her teneke açılarak,
hepsinden en az 50 gr. Olacak şekilde yaklaşık 1 kg.lık bir temiz kaba (şişe, kavanoz vb.) numune
alınmalıdır. Numunenin üzerindeki etikette mutlaka hangi arıcıdan geldiği, balın üretildiği yöre ve balın
cinsi belirtilmelidir. Eğer bal kristal halde ise ve tenekelerden alınan ballar tam olarak karışmıyorsa,
numune kısa süre hafifçe ısıtılarak (30-40° C de 30 dk. Gibi) iyice karıştırılmalıdır. Alınan bu numune iki
takım alt numuneye ayrılmalıdır. Depodaki tüm ürünlerin kabulü esnasında yapılmış analizlerin bir
nüshası ve saklanan numuneler, ballar paketlendikten sonra, son tüketim tarihi bitene kadar mutlaka
muhafaza edilmelidir.
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5.2.2 Üretim, Parti Numarası ve Etiketleme
Eğer farklı arıcılara ait balların karıştırılarak, paketlemesi yapılacak ise, karışım kazanına hangi arıcının
hangi balından ne miktarda konulduğu mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca balların paketlenmesi
esnasında yapılan tüm işlemler (ısıl işlem, süzme, filtrasyon vb.) de yine kayıt altına alınmalıdır.
Her bal kazanına ayrı bir parti numarası verilmeli ve bu parti numarasından giderdeki ürünle ve
içerisine giren hammaddeyle ilgili tüm bilgilere ulaşılmalıdır.
Üretilen her farklı parti ürün, piyasaya sunulmadan önce Türk Gıda Kodeksine uygunluk açısından
mutlaka analiz ettirilmelidir. Ayrıca piyasaya sunulan her parti üründen en az üç numune, analiz
raporu ile beraber saklanmalıdır.
Ürün ambalajları ( cam kavanoz, plastik tüp, teneke vb.) gıdada kullanıma uygun malzemelerden
yapılmış olmalı ve her ürünün kapağında garanti bandı bulunmalıdır. Garanti bandı bulunmayan
ürünlerin kapakları kolayca açılabileceğinden ve bunun tespiti mümkün olmayacağından, herhangi bir
problem olduğunda yasal açıdan sorun yaratabilir.
Ürün etiketleri, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ve diğer ilgili tebliğlere uygun olmalıdır. Etiketlerde
aşağıdakiler mutlaka belirtilmelidir:
1. Gıda maddesinin adı
2. Balın orijini (çiçek veya salgı “çam” balı olarak)
3. Balın toplandığı yıl, üretim tarihi olarak
4. Balın ambalajlandığı tarih ise dolum tarihi olarak
5. Balın piyasaya sunuluş şekli(süzme, petekli vs.)
6. Üretici veya paketleyici firmanın ticari adı, tescilli markası, adresi ve üretildiği yer
7. Net miktarı
8. Son tüketim tarihi
9. Parti ve/veya seri numarası
10. Üretim izni tarihi ve sayısı
11. Orijin ülke (Türk Malı veya TM olarak)
12. Kullanım bilgisi ve /veya muhafaza şartları
5.2.3 Satış ve satış sonrası kontrol
Ürünlerin satış noktalarına hijyenik şartlarda ambalaj ve etiketlerine zarar gelmeyecek şekilde (koli
veya streçle dış ambalaj yapılarak) ulaştırılması ve yine satış noktalarında uygun şartlarda saklanması
çok önemlidir. Zira eğer satış noktasında ürün, uygunsuz koşullarda muhafaza edilirse (ör: güneş
ışığına veya ısıya maruz kalırsa, aşırı nemli ortamda bulunduğundan etiket veya ambalajına zarar
gelirse vb.) yapısı ve özelliği bozulabilir ve bu durum tüketiciye kadar yansıyabilir. Bu tip durumlara
karşı satış noktası önceden, gerek ürün ambalajında ve etiketinde belirtilecek uyarı yazıları ile, gerekse
uygun sözleşme ve bildirimlerle uyarılmalıdır.
Üründeki garanti bandının satış noktasında da korunmasına özellikle dikkat edilmelidir. Garanti bandı
bulunmayan ürünlerin satın alınmaması konusunda tüketici uyarılmalıdır. Zira garanti bandı açılmış ve/
veya orijinal ambalajından çıkartılarak başka bir ambalaja konularak satışa sunulmuş ürünler güvenli
değildir. Ürüne hem mikrobiyal, hem fiziksel hem de kimyasal bulaşma olabileceği gibi içerisine başka

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte finanse edilmiştir.

ürün konularak tağşiş yapılması bile söz konusu olabilir. Satış noktası bu şekilde riskli hale gelmiş
ürünü, sizin markanız ya da adınızla pazarlayamayacağı, asi halde tüm sorumluluğun kendisine ait
olacağı konusunda uyarılmalı ve bilgilendirilmelidir. Gıda işletmecisi; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal
ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, ürününü
pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek zorundadır.
Gıda maddesinin toptan veya perakende satış ve/ veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu kişiler; gıda
güvenliği şartlarına sahip olmayan ürünleri pazardan geri çekmek, yetkili merciler tarafından alınan
tedbirler ile ilgili olarak işbirliği yapmak, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır.
Süzme ya da petekli balların uygun şekilde ambalajlanmadan ve etiketlenmeden pazara sunulması
durumunda izlenebilirliğin sağlanması ve sorumluların tespit edilmesi mümkün değildir. Satış noktaları
bu gibi durumlarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağı konusunda uyarılmalıdır.
Satış sonrası üründe ortaya çıkabilecek bir soruna karşı, parti ve/veya seri numarasından hem ürüne
yapılan tüm işlemlere, hem de üründe hangi arıcıların ballarının kullanıldığı bilgilerine ulaşabilmek
gereklidir. Dolayısıyla ürünün son tüketim tarihi sonuna kadar, o partiye ait tüm bilgi ve belgeler ile
numuneler, uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.

Tablo 1. Farklı işlem aşamalarında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve önleme yöntemleri
Tehlike
Önlem
İleri uygulama tavsiyeleri
Ham bal satın alma
Mayalar
ve Satın alma aşamasında üründe
fermantasyon
nem kontrolü yaparak nem oranı
&20’nin veya maya sayısı 1000
cfu/gr (bir gramdaki koloni sayısı)
üzerinde
olan
ballar
satırı
alınmayabilir. Eğer satın alınıyorsa;
1.10c altında depolanabilir.
2. pastörizasyon yapılabilir.
Ağır metal bulaşması
Türk Gıda Mevzuatına uygun
ambalajlardaki (laklı teneke, varil
vb.) ürünler satın alınmalıdır.
Kir, toz vb. bulaşması
Ambalaj depoya alınmadan önce
kirli, tozlu ambalajların üzerleri
temizlemelidir.
Veteriner ilacı, bitki
1. Sürekli
aynı
arıcılarla Satınalma aşamasında tüm
koruma
ürünleri,
çalışılarak,
arıcıların bal tenekelerinden numune
naftalin kalıntıları
denetim
ve
kontrolü alınıp,
arıcı
bazında,
yapılmalıdır.
(ilaç
ve laboratuvar analizleri ile
naftalin
kullanıp üründe
kalıntı
kontrolü
kullanmadığı vb.)
yapılabilir. Hile tespit edilen
2. Balda kalıntıya sebep olan ve/ veya 30mg/ kg üzerinde
maddeleri
kullanmayan kalıntı tespit edile ballar,
arıcıların balları alınmalıdır. işyerince Tarım ve Köyişleri
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3. Kalıntı analizi yapılmış ve Bakanlığının Tarım İl ve/veya
uygun çıkmış ürünler satın ilçe
Müdürlüklerine
alınmalıdır.
bildirilmelidir.
4. Arıcıdan analiz belgesi ve
kimyasal kullanmadığına
dair yazılı taahhüt talep
edilebilir. Bu durumda
arıcının beyanı analizlerle
doğrulanmalıdır.
Her durumda satın alınan ballarda
geriye dönük arıcı bazında
izlenebilirlik sağlanmalıdır.
Ham bal depolama
Mayalar
ve Bu risk satın alma aşamasında
fermantasyon
yapılan nem kontrolü ve/veya
maya sayımı ile büyük ölçüde
önlenmiştir.
HMF artışı
Depolama
esnasında
HMF
değerinin artabileceği göz önüne
alınarak balı tercihen 25 ° C altında
bir sıcaklıkta depolamak ve
depoda mümkün olduğunca ilk
giren ilk çıkar kuralını uygulayarak
bekleme süresini kısaltmak gerekir.
Depodaki ürünü ayrıca direkt ısı ve
güneş ışığından da korumak
gerekir.
Bal dolum ve paketleme
HMF artışı (kristalleşmiş
balların sıvılaştırılması
işlemi sırasında bala
uygulanan asıl işlem
HMF artışına neden
olabilir.

Son ürüne ağır metal
veya kimyasal bulaşması
(ürüne) ağır metal veya
kimyasallar,
ürünün

Nem oranı %20’nin üzerinde
ballar, 10 ° C altında
depolanabilir.
Depoda sıcaklık ve bekleme
süresi kontrolü sağlanabilir
(sıcaklık kayıtları, depo giriş
çıkış kayıt formları)

Isıl işlem öncesi ve sonrası balda
HMF analizi yapılarak artışın takip
edilmesi gerekir. Ürünün son tüketim
tarihi,
HMF
değerinin,
oda
sıcaklığında (20° C ayda 0.5-1 puan
artabileceği göz önüne alınarak
hesaplamalıdır.

1. Ürünün temas ettiği tüm
yüzeylerin (kazan, botu hattı,
kullanma suyu hattı, dolum
hattı vb.) tamamen gıdaya

HMF artışını minimumda
tutmak için kısa süreli
pastörizasyon işlemi (6570 ° C, 10-15 dk)
uygulanabilir. Bu işlemde
bal hızlı bir şekilde ısıtılıp
soğutulduğu ve ısının
homojen
dağılımı
sağlandığından, hızlı HMF
artışı gözlenmez.
1. Ürünün ve ürünle
temas eden suyun
geçtiği
tüm
yüzeyler 316 AISI
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temas ettiği yüzeylerden,
bu
yüzeylerin
temizliğinde kullanılan
kimyasallardan
veya
sudan bulaşabilir)

uygun
paslanmaz
çelik
malzemeden yapılmış olması
gerekir.
2. Bal ambalajlarının ve ambalaj
kapaklarının,
sadece
gıdalarda kullanımına izin
verilen, Türk Gıda Kodeksine
uygun
malzemelerden
seçilmiş gerekir.
3. Ayrıca yüzey temizliğinde
mümkünse sadece sıcak su
kullanılmasına ve temizlikte
kullanılan suyun içme suyu
kalitesinde olmasına dikkat
edilmelidir. Eğer kimyasal
temizleyici kullanmak gerekir
ise durulamanın etkin bir
şekilde yapıldığından emin
olmak gerekir.
Son ürüne C.botulinum Ürün etiketine” 1 yaşın altındaki
sporları bulunması
bebeklere bal yedirilmesi tavsiye
edilmemektedir” ibaresi yazılarak
tüketici bu konuda uyarılabilir.
Son üründe yabancı
1. Dolum öncesi bal içeriğindeki
madde bulunması (cam,
polenler
tutulmayacak
metal parçaları vb.)
şekilde
filtrelerden
geçirilerek, yabancı maddeler
uzaklaştırılmalıdır.
2. Bal filtreleri gıdaya uygun
malzemelerden
seçilmeli
düzenli olarak patlama ve
yırtılmalara karşı kontrol
edilmelidir.
3. Tüm
bal
ambalajları,
içeriğinde cam ya da metal
varlığına
karşı
kontrol
edilerek doluma alınmalıdır.
4. Bal dolumu tamamen dış
ortama kapalı bir sistemle
yapılmalıdır.
Böylece
filtrasyon
sonrası
dış
ortamdan
bala
yabancı
madde karışması önlenmiş

kalitesinde
paslanmaz
çelikten
yapılabilir.
2. Yıkama suyunun,
içme
suyu
kalitesinde olup
olmadığı
suda
periyodik olarak
alınan
numunelerde
yaptırılan testlerle
tespit edilebilir.

1. Ambalaj
dolum
öncesi
yıkama,
hava üfleme vb.
otomatik
bir
sistemle
temizlenerek
doluma alınabilir.
2. Metal detektörü
kullanılabilir.
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olur.
Nakliye- dağıtım/ satış
HMF artışı (ürün mamul
deposunda veya satışta
veya tüketicide iken HMF
artışı gerçekleşebilir.)

1. Ambalaj ürünlerin depolama
alanları oda sıcaklığının (20 °
C )çok üzerinde olmamalı ve
depolarda
mümkün
olduğunca ilk giren ilk çıkar
kuralı uygulanarak, bekleme
süresi
kısaltılmalıdır.
Depodaki ürünü ayrıca direkt
ısı ve güneş ışığından da
korumak gereklidir.
2. Ürün etiketine, ürünün oda
sıcaklığında
saklanması
gerektiği ve zamanla HMF
değerlerinin artabileceği, ısı
ve ışığın bu değişimleri
hızlandıracağı belirtilmelidir.

Depoda
sıcaklık
ve
bekleme süresi kontrolü
sağlanabilir (veri kayıt
cihazı, depo giriş çıkış
kayıt formları).

5.3 İşletmenin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlar;
Genel
 Çöp sahası veya çöp konteynırı üretim alanından uzakta yer almalı, çöpler kapalı bir ortamda
olmalıdır.
 İşletme dışında açık alanda malzeme stoklanması yapılmamalıdır.
 Yerleşim birimleri (üretim, depo, tuvalet, mutfak, soyunma odaları vb. ) günlük ve haftalık
kontrollerle olası bulaşmaya karşı korunmalıdır.
 Personel için soyunma, dinlenme odaları bulunmalı ve üretimden ayrı olmalıdır. Bu alanlarda
hijyenik kuralları hatırlatıcı uyarı levhalar bulunmalıdır. El yıkama talimatı asılmalıdır.
 Gerekli görülen yerlere el yıkama musluklarının bulunduğu lavabolar takılmalıdır. Lavaboların
atık boruları kapalı olarak atık sistemine bağlanmalıdır.
 İş yerinde uygun nitelik ve yeterlilik ilk yardım malzemesi bulundurulmalıdır.
Su tedariki
 Üretimde kullanılan su, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan insani tüketim amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelikte belirtilen içme suyu kriterlerine uygun olmalıdır. Suyun sürekli ve
yeterli olması sağlanmalıdır.
 Bal paketleme tesislerinde, balla temas eden yüzeylerin temizliği için, içme suyu kalitesi
kontrol programı bulunmalıdır. Bu amaçla kullanılan su 3 veya 6 aylık dönemlerde kimyasal,
fiziksel ve mikrobiyolojik testlere tabi tutularak kontrol edilmelidir.
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Şebeke suyu yerine artezyen vb. su kullanılıyorsa uygun artıma sistemi olmalıdır. Klorlama
işlemi yapılıyorsa toplam serbest klor miktarı kontrol altında tutulmalıdır. Su temizleme
işlemlerinde kullanılan kimyasallar, ilgili mevzuata ve gıda işletmelerinde kullanıma uygun
olmalıdır.
Kullanım suyunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde yapılacak düzenleyici faaliyetler
belirtilmelidir.

Atıkların uzaklaştırılması
 Gıda atığı ve diğer atıklar, biriktirilmeden gıdanın bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 Katı atıkların işyerlerinden uzaklaştırılıncaya kadar toplanacağı, uygun şekilde yapılmış, yıkama
ve dezenfeksiyona uygun, kapalı bir katı atık depolama yeri olmalıdır.
 Katı atık depolama ve naklinde kullanılan malzeme alet ve ekipman tek kullanımlık veya
kolayca yıkanabilir olmalı, imalathanede diğer işlerde kullanılmamalıdır.
 Atık malzeme kapları, sızdırmaz ve kolayca ayırt edilebilir şekilde etiketli olmalıdır.
Alet ve ekipmanın uygunsuzluğu, temizlik ve bakımı
 Bal için kullanılan ekipmanlar ve cihazlar sadece bal için kullanılmalı ve etiketli olmalıdır.
 Balın güvenliği üzerine etkisi olan tüm ölçüm aletleri minimum yılda bir kez kalibre edilmeli ve
kayıtları saklanmalıdır. Eğer laboratuvar mevcutsa buradaki ölçüm cihazları da kalibrasyon
programına alınmalıdır.
 Cihazlar ve ekipmanlar düzenli olarak bakıma tabi tutulmalı ve kayıtları saklanmalıdır.
 Bakım sırasında üretim yapılmamalı, ortamda ürün bulundurulmamalıdır.

5.4 Satın alınan ürünlerin, destek hizmetlerinin, atıkların ve ürünlerle ilgili
faaliyetlerin yönetimi
Girdi-tedarikçi kontrolü
 Ham bal kabul yerlerinde balın tozlanması ve bulaşmayı engelleyecek koruma tedbirleri
alınmalıdır.
 Ham ballardan numune alınırken ya da ham balın dolumu sırasında ambalajlarının dış
yüzeyinin temiz olmasına ve balla temas etmemesine dikkat edilmelidir.
 Ham bal kabulü, üretim bölgesinden ayrı bir yerde yapılmalıdır.
 Balın temas ettiği ambalajlar, gıda mevzuatında yer alan, gıda maddeleri ile temas eden
ambalaj malzemeleri ile ilgili mevzuata uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır. Her
malzemenin üretim izni bulunmalıdır.
Depolama
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Hammadde, mamul madde ve yardımcı maddeler alet ve ekipman, bal ile temas eden madde
ve malzeme ile temizlik madde ve malzemelerinin muhafaza edildi yerler birbirinden ayrı
olmalı.
Ürünler bulaşmanın ve bozulmanın önleneceği koşullarda ayrı ve palet yüksekliğinde zeminle
ve duvarla temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.
İade ürünler veya şüpheli ürünler, görülebilir şekilde etiketlenmeli, ayrı veya özel bir alanda
tutulmalıdır
Ambalaj malzemeleri, bulaşma riskine maruz kalmayacak biçimde depolanmalıdır. Toza karşı
ambalajlar kapalı tutulmalıdır.

Taşıma
 Ürünler araçlarla hijyenik koşullarda taşınmalıdır. Zararlı varlığı, görsel kirlilik, ürünlerin hasarlı
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 Araç ve/veya konteynırlar gıda haricinde başka bir şeyin taşınmasında kullanılmaları
durumunda, bulaşmayı önlemek için yüklemekler arasında iyice temizlenmeli ve gerektiğinde
dezenfekte edilmelidir.
 Depoda ya da piyasaya gönderilirken üründe, kırılma/sızıntı gözlenmesi durumunda ürüne
dışarıdan herhangi bir bulaşma olması riskine karşı kırılmalı/inha edilmeli, sızıntı durumuna
göre bu ürünler diğer ürünlerden ayrı bir yerde tutulmalıdır.

5.5 Çapraz bulaşmanın önlenmesi
Personel sağlık kontrolü
 Üretimde çalışacak personel sağlık raporu almadan çalıştırılamaz.
 Üretimde çalışmaların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili mevzuata (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesine) göre yapılarak sayılı karnelerine
işlenmelidir.
Ziyaretçi kontrolü
 Üretim alanında, ziyaretçilerin neden olacağı bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınması gerekir.
Bu amaçla ziyaretçilere verilmek üzere önlük, galoş ve bone bulundurulmalıdır.
 Ziyaretçilerin, çalışanlar için konulu tüm kurallara uyması sağlanmalıdır. Ziyaretçilere son bir
hafta içerisinde bulaşıcı hastalık geçirip geçirmediği sorulmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
 İşletme, sistemde bakım işlemleri sırasında ürün güvenliği için oluşturacağı tehlikeli ve yasal
gereklilikleri düşünerek gerekli tedbirleri alınmalıdır. İşyerinde bakım işlemleri için çalışanların
hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir.
Gıdaların ambalajlanması ve paketlenmesi
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Ambalajlarda kullanılacak madde ve malzemelerde bulaşma kaynağı olmamalı, bunlar bulaşma
riskine maruz kalmayacak şekilde depolanmalı ve kullanacağı zamana kadar (üretimde)
koruyucu ambalajları açılmalıdır.
Ambalajlama ve paketleme işlemleri ürüne bulaşmaya önleyecek şekilde yürütülmelidir.
Ambalaj içerisinde yabancı madde olmamasına dikkat edilmeli ve kırılmaya karşı önlem
alınmalıdır.
Ambalajlama ve paketleme malzemeleri, bu işlemlerin yapılacağı oda veya alanlara hijyen
kurallarına uygun olarak getirilmelidir.

Temizlik ve dezenfeksiyon koşulları
 Gıda işletmesi/sorumlu yöneticisi tarafından hijyen kontrol programları yapılmalı, yapılan
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ilgili formalara kaydedilmelidir. Temizlik programı yazılı
olarak herkesin görebileceği bir yere asılmalıdır.
 Kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyon şekil ve sıklığı önceden
talimatlarla belirlenmelidir. Hazırlanmış temizlik programına göre üretim, ambalajlama, depo
alanlarındaki zemin, malzeme, alet ve ekipman ile duvarlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir.
 İşletmede, gıda işletmelerinde kullanımına izin verilmiş uygun deterjan, kimyasal ve/veya
dezenfektanlar kullanılmalıdır. Sağlık Bakanlığından onaylı kimyasallar kullanılmalıdır.
Kullanılan temizlik materyalleri kullanıldığı yere göre tamamlanmalıdır.
 Bala temizleyici kimyasal madde bulaşmaması için bal ile temas eden yüzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonunda su kullanılmalıdır. Bu amaçla bal kalıntıları ılık su (yaklaşık 40° C) ile
temizlendikten sonra, en az 75 c’de sıcak su veya buhar ile dezenfekte edilmelidir. Sıcak suyun
her noktaya temas etmesi sağlanmalıdır.
 İşyeri personelinde en az bir kişi işletme temizliğinden sorumlu olarak görevlendirilmelidir.
 Üretimde alanlarına giriş çıkışlarda, ayakkabı kaynaklı bulaşma önlemelidir. Üretimde
girişlerinde, içinde dezenfektan bulunan havuz veya paspas bulunmalıdır.
 İşletmede temizlik programı oluşturulmalı, uygulanmalı, izlenmeli, kontrol edilmeli ve kaırları
korumalıdır.
 Temizlik ve sanitasyon sırasında bal ya da ambalaj malzemelerine herhangi bir ulaşma olması
önlemelidir.
 Temizleme ve sanitasyon ekipmanı, amacına uygun olarak tasarlanmış olmalı ve doğru şekilde
kullanılmalıdır.
 Temizleme ve sanitasyon ekipmanı, amacına uygun olarak tasarlanmış olmalı ve doğru bir
şekilde kullanılmalıdır.
Zararlılarla mücadele
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Zararlı mücadelesi Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ilaç firmaları tarafından veya bu konuda eğitim
almış uzman sertifikalı kişilerce yapılmalıdır. Zararlılarla mücadele için sürekli ve yeteli bir
program olmalıdır. Program etkin ve güvenli olmalıdır. Zararlılarla mücadele ilaçları veya
sağlığı tehlikeye sokabilecek diğer maddeler, üzerinde toksik etkileri ve kullanımları açısından
uyarılar bulunan uygun etiketler taşınmalı, sadece bu amaçla için kullanılan kilitlenebilir odalar
veya dolaplarda saklanmalıdır. Bunlar, .bu konuda eğitilmiş personel tarafından nakledilmeli
ve kullanılmalıdır. (Ek. Yıllık İlaçlama Takip Formu)
Kimyasal etiket bilgilerine veya kullanım kılavuzuna göre kullanılmalıdır. Kimyasal ilaç
uygulamaları, yasal sınır değerleri aşılmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
Kapı ve pencerelere veya işyerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla, zararlıların
girişini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
Zararlı kontrol programının etkinliği izlenmeli ve kayıtları saklanmalıdır.

Personel Hijyeni
 Üretim alanında çalışan personelin, kişisel temizliğine yüksek derecede özen göstermesi
gerekir. Tırnaklar kısa kesilmiş olmalı, eller sürekli temiz tutulmalı, açıkta yara olmamalıdır.
 Çalışırken başlık, maske, bone, eldiven ve ayak giysileri gibi uygun koruyucu giysiler
giyilmelidir. Bu giysiler kolay temizlenebilir olmalı ve temiz tutulmalıdır.
 Üretim alanında herhangi bir şey yemek, tütün kullanmak, sakız çiğnemek, tükürmek ve
gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışların yapılmaması gerekir. Kişisel eşyalar ve
giysiler gıdaların işlendiği alanlarda bulundurulmamalı, üretim alanında hiçbir takı
takılmamalıdır. Ayrıca bunlarla ilgili uyarıcı levhalar bulundurulmalıdır.
 Gıdalar taşınma ihtimali olan bir hastalığa yakalamış veya yara, deri enfeksiyonları ve ishal gibi
hastalığı olan kişilerin, gıdaların işlemesine veya gıdaların işlendiği alana girmesine izin
verilmez.
 Personel eldiven kullanıyorsa, eldiven temiz tutulmalıdır.
 Bal ile teması olma ihtimali bulunan personel, hastalığını veya belirtilerini ve mümkünse
sebeplerini işyeri sahibine bildirmek zorundadır.
 Çalışan personelin, istihdam edildiği birime ve görevin niteliğine uygun iş giysisi giymesi ve
kişisel temizliğine özen göstermesi sağlanmalıdır. Bu konuda uyarıcı yazılar asılmalı, gerekli
eğitimler verilmelidir.
Eğitim
 Üretimin hijyen kullarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda personelin
sürekli eğitim alması sağlanmalıdır. İşletmenin bir eğitim planı olmalı ve bu planda yıl boyu
yapılması planlana eğitimlerin isimleri ve tarihleri belirtilmelidir. Özellikle hijyen eğitimleri
yılda en az bir kez tekrarlanmalı ve planda sıklığı belirtilmelidir. Eğitim verilmesine
sağlanmasından işyeri yetkilisi sorumludur. Eğitim hizmeti ilgili bakanlıklardan, dernek veya
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sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden ve konusunda uzman danışmanlık firmalarından
da vb. alınabilir.
İzlenebilirlik
 Gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklene herhangi bir maddenin tespit
edilmesi için hammadde temini, üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve tüketim ile ilgili
tüm aşamalarda izlenebilirlik sağlanmalıdır. Tüm ürünler parti/seri numarası ve dolum tarihi
ile takip edilmelidir. Son üründen arıcıya kadar geri dönülebilmesi için her aşamada düzenli
kayıt tutulmalıdır. (satın alınan her bal) arıcısına ve cinsine göre numaralanıp sonraki tüm
aşamalarda bu numara ile takip edilebilir. Eğer son ürün birkaç arıcının balının karışımından
oluşuyorsa, o ürünün hangi arıcıların ballarından oluştuğu bilinmeli ve kayıt altına alınmalıdır)
 Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemenin temin edildiği kaynak belirli olmalıdır. Ürünün
dağıtım ve satışının yapıldığı yerler belirli ve kayıtlı olmalıdır.
 Son üründe bir problem olduğunda ürünün piyasadan nasıl toparlanacağına dair plan veya
program olmalıdır.

