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ANA ARI VE ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ

İlimiz Türkiye bal üretiminde 2019 yılında 2.480 ton bal üreterek 7. sırada yer

almaktadır ( % 2,3). Ahşap kovan dağıtımı projesi sayesinde üretimin arttırılarak ilin

daha üst sıralara çıkarılması amaçlanmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı

Üretim İzni alan ilk ve tek belediye olarak bu yönde hizmetine devam eden belediye

olma özelliğini taşımaktadır.



Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisi ile birlikte arıcılık konusunda oldukça büyük

potansiyele sahip olan ilimizde arıcılığın profesyonel bir meslek haline getirilmesi

ve gençlerin arıcılık mesleğine yönelmeleri için bu alanda özendirici olanaklar

sunulması amaçlanmaktadır. Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi projesi

planlanırken ilimizde ana arı ihtiyacının olduğu Arıcılar Birliği ve arı üreticileri ile

yapılan toplantılar sonucunda tespit edilmiştir. Çıkan sonuca istinaden tesis 2017

yılında faaliyete geçmiştir.

Tesiste ilk aşamada; ana arı ve bal üretilmeye başlanmıştır. Bölgeye uyumlu

türlerden üretilen ana arılar, arı üreticilerine dağıtılmıştır. 2018 yılında 810 adet,

2019 yılında 200 ve 2020 yılında 500 adet ana arı üretilip bir kısmı dağıtılmış bir

kısmı da satışa sunulmuştur. Dağıtılan ana arı ile birlikte kovan verimliliği artmakta

diğer arı ürünlerinin miktarlarında artış, kalitesinde de iyileşme görülmektedir.

Böylece çiftçimize daha fazla katma değer sağlamaktadır.



Tesisimizde bu zamana kadar ana arı, bal ve polen dışında diğer arı ürünleri olan arı

zehri ve arı sütü deneme amaçlı üretilmiş olup bu üretim süreci devam etmektedir.

Önümüzdeki sezondan itibaren propolis de dahil olmak üzere olanaklar ölçüsünde

tüm arı ürünlerin üretimine geçilecektir. Tesiste modern arıcılığa esas her türlü

çalışma gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Tesis aynı anda eğitim ve AR-GE

çalışmaları için bir merkezdir. İlimizde arıcılığın yaygınlaştırılması ve üretime katkı

sağlaması, katma değer yaratması açısından tesis bir üs durumundadır. İl genelinde

ileriki aşamada düşünülen projeler için araştırma ve deneme merkezi niteliğindedir.



BAL DOLUM TESİSİ

Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesindeki hal binasında farklı zamanlarda il

genelinde üretilen balların paketlenmesi amacıyla, modern cihazların ve

hijyenik üretim koşullarının sağlandığı dolum alanı (tesisi) oluşturulmuştur.

Tesiste personellerimiz tarafından hijyenik şartlarda kavanozlara dolumu

yapılan ballar satışa sunulmak üzere, belediye bünyesinde kurulmuş olan Bütçe

İçi İşletmeye ait 2 adet satış dükkanına gönderilmektedir. Paketlenen

ürünlerimizin perakende ve toptan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal

Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet binası ve Burhaniye de bulunan Balıkesir

Çiftçi Eğitim Merkezinde ki dükkanlar da gerçekleşmektedir. Kurulan dolum

tesisinin de önümüzdeki süre zarfında arı üreticilerinin de faydalanması

sağlanacaktır.



EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Kırsal kesimde yaşayan üreticilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ek

gelir sağlaması ve bilinçli arı üreticisi sayısını arttırmak amacıyla, Balıkesir

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Karesi Halk Eğitim

Merkezi Müdürlüğü ortaklığında 72 Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği

Kursları (72 saat) düzenlenmektedir. 15 Şubat 2021 tarihinde bu yılki arıcılık

kursumuz başlayacaktır.



2019 yılında 110 kişi, 2020 yılında 75 kişiye eğitim verilerek başarılı bulunan

kursiyerlere sertifikaları verilmiştir. Verilen eğitimler ile arıcılara katma değeri

yüksek olan arı zehri, arı sütü, polen, propolis vb. ürünlerin nasıl üretileceği ne

şekilde alınacağı ve nasıl muhafaza edileceği uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Bu amaçla; kırsal kesimin gelir olanakları artırılarak refah düzeyinin

yükseltilmesi ile kırsaldan kente göç engellenecektir. Ayrıca, teşvik ve destekleme

boyutu göz önüne alınarak Arıcılar Birliğine kayıtlı üretici sayısının artırılması ile

örgütlü yapıların desteklenmesi sağlanacak ve bu sektörün üretime katkı sağlaması

ile ilimize ve ülkemize katma değer yaratılacaktır.



DESTEKLEMELER VE ÇALIŞMALAR

Polen Tuzaklı 

Kovan Altlığı
Propolis Tuzağı Kovan

İLÇE ADI KİŞİ SAYISI KİŞİ SAYISI KİŞİ SAYISI 

Altıeylül 64 61 -

Ayvalık 59 55 -

Balya 12 18 -

Bandırma 79 74 -

Bigadiç 20 31 29

Burhaniye 97 110 42

Dursunbey 18 14 18

Edremit 128 125 -

Erdek 16 19 29

Gömeç 7 13 -

Gönen 72 83 -

Havran 211 199 -

İvrindi 129 128 -

Karesi 89 62 -

Kepsut 21 38 26

Manyas 15 31 -

Marmara 4 12 8

Savaştepe 23 38 21

Sındırgı 16 24 -

Susurluk 22 31 37

TOPLAM 1.102 1.156 210



DESTEKLEMELER VE ÇALIŞMALAR

POLEN TUZAKLI ERGONOMİK KOVAN ALTLIĞI DESTEĞİ

2015 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilimizdeki arıcılar birliğine

kayıtlı ve destekleme alan 1102 adet bal üreticisine 6 şar adet olmak üzere toplam

6612 adet “Polen Tuzaklı Ergonomik Kovan Altlığı” dağıtılmıştır. Bu sayede

üreticilere katma değeri yüksek ürünleri elde etme olanağı sağlanmıştır.

PROPOLİS TUZAĞI DESTEĞİ

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak ilimizde arıcılığın geliştirilmesi ve

yaygınlaştırılması Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 Stratejik Planında yer

almaktadır.

İçinde bulunduğumuz zamanda tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs

salgını göz önüne alındığında, gıda üretiminin sürekliği önem kazanmaktadır.

Ülkemiz propolis ihtiyacının büyük bir kısmını Çin’den ithal etmektedir. Yaşanan

bu süreçte ithal ürün alınamayacağı aşikardır. Bu kapsamda ülkemizde ortaya

çıkacak olan propolis açığını bir nebze karşılamak amacıyla ilimizde arı

yetiştiricileri birliğine aktif kayıtlı olan ve destekleme alan her bir üreticimize 10

adet propolis tuzağı desteği yapılmıştır.

2020 yılında il genelinde 1150 arı üreticisine toplamda 11.500 adet propolis tuzağı

dağıtılmıştır.



AHŞAP KOVAN DESTEĞİ

İl genelinde tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla 8 ilçemizdeki ( Bigadiç,

Burhaniye, Dursunbey, Erdek, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk)

Balıkesir İli Arı Üreticileri birliğine kayıtlı 210 üreticimize 2.100 adet ahşap kovan

dağıtımı yapılmıştır. Stratejik plana uygun olarak dağıtılmış olan 2.100 adet ahşap

kovan desteğinin %75’i Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, %25’i Balıkesir İli Arı

Üreticileri Birliğine kayıtlı kovan almayı kabul eden üreticiler tarafından

karşılanmaktadır. Ahşap kovan desteklerimiz İl genelindeki tüm ilçelerimizde

devam edecektir.



ARICILIK TAKVİMİ

Arıcılık faaliyetlerinin daha ekonomik, bilinçli ve bilimsel yapılabilmesi amacıyla

Balıkesirli arıcılara özgü arıcılık takvimi hazırlanmıştır. Arıcılık takviminin ilgili

kurumlara ve Balıkesir Arıcılar Birliği’ne kayıtlı arıcılara dağıtımı yapılmaktadır.

12 ay boyunca arıcılık faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili bilgilerin

yer aldığı takvimde ayrıca ana arı ve arı ürünlerinin hangi mevsimde ne şekilde

üretildiği, beslenme ve bakım işlerinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler

yer almaktadır. Söz konusu takvim aynı zamanda mesleğe yeni başlayacak olanlara

da bir rehber niteliği taşımaktadır.



BAL ORMANI 

Edremit İlçesi Dereli Mahallesinde 206 hektar alanda kurulması planlanan bal

ormanı ile il genelinde yeni bal ormanlarının kurulması, mevcut bal ormanlarının

florasının zenginleştirilmesi, arıcılık konusunda verim ve kalitenin arttırılması

sağlanarak kırsal kalkınma , ekoturizm, agro turizm ve sağlık turizminin gelişmesi

amaçlanmaktadır. Proje paydaşları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir

Üniversitesi, Edremit Orman İşleri Müdürlüğü, Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği ve

Dereli Mahallesi Muhtarlığından oluşmaktadır.

BAL YOLLARI

2020 yılında Dursunbey, İvrindi, Savaştepe, Havran, Edremit, Ayvalık ve

Burhaniye İlçelerinin kırsal mahallelerinin arasındaki arılık yollarının, tarla

yollarının ve zeytinlik yollarının açılması ve genişletilmesi çalışmaları başlamış

olup 2021 yılında da devam edecektir. Açılan yollar vatandaşların tarlalarına ve

arılarını koydukları alanlara daha rahat ulaşımını sağlayarak üreticilerin daha az

emek ve zaman harcayarak işlerini yapabilmeleri sağlayacaktır.



Yapılan desteklemeler ve çalışmalar sonrası birliğe kayıtlı arıcı sayısının değişimi şu 

şekilde gerçekleşmiştir.

2015 yılı 1102 üretici

2016 yılı 1429 üretici

2017 yılı 1516 üretici

2018 yılı 1613 üretici

2019 yılı 1705 üretici

2020 yılı 1800 üreticiye ulaşmıştır.
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