
Arılık Yeri Seçimi 

 Rüzgâr 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. 

 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 en az 50 metre olmalıdır. 

 Çocuk parkı ve yüzme havuzlarından uzak 

olmalıdır. 

 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. 

 Kolay ulaşım sağlanabilecek yer olmalıdır. 

 Devletçe konaklamaya izin verilen alanda 

olmalıdır. 

 Arıcının sosyal, sağlık ve beslenme 

gereksinimlerini kolayca giderebileceği bir 

konumda bulunmalıdır. 

 Kovanlar arası 1 m, sıralar arası 2 m 

olmalıdır. Ancak etkin çalışma için kovan 

araları 50-75 cm olabilir. 

 5 km yarıçaplı alanda zengin nektar ve polen 

kaynağı bulunmalıdır. 

 Etkin bal üretimi amacıyla bal veren bitki 

yoğunluğuna göre kovan konulmalıdır. 

Örneğin, korunga, yonca, üçgül gibi 

alanlarda 4 dekara 1 kovan; narenciye 

sahalarında 2 dekara 1 kovan konulmalıdır. 

 Bir arılıkta 50 civarında kovan bulunmalı ve 

her iki arılık arasında mümkün olduğu 

takdirde 750 m aralık olmalı ya da bir 

arılıkta 150 kovan bulunmalı ve iki arılık 

arasında en az 1 km mesafe olmalıdır. 

 Her ilin kendi koşullarına uygun olarak 

düzenlenmiş arıcılık komisyon kararı 

hakkında bilgi sahibi olunmadan göçer 

arıcılık yapılmamalıdır. 

 

 
 

 

www.samsun.bel.tr 
 

 

ARICILIĞA BAŞLARKEN

 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi 

Arı Yetiştiriciliği / 2 

 



Arıcılığa Başlarken 

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 yüklemesi kolay 

olmalıdır. 

 Kırık, çatlak ve su geçiren bir yapısı 

olmamalıdır. 

 Kovan yapımında arı ve insan sağlığına 

zararlı malzeme ve boya kullanılmamış 

olmalıdır. 

 İstenildiği an satılabilecek kalite ve 

standartta olmalıdır. 

 Ülkemiz için en uygun kovan, Langstroth 

kovanlarıdır. 

 

 

 

Arı Irkı Seçimi 

 Mevcut iklim şartlarına uyabilmelidir. 

 Floranın uygun olduğu zamanda fazla bal 

yapmalıdır. 

 Yavru büyütme yeteneği fazla olmalıdır. 

 Oğul verme eğilimi düşük olmalıdır. 

 Hastalık ve parazitlere karşı dayanıklı 

olmalıdır. 

 Kışlama yeteneği yüksek olmalıdır. 

 Temizlenme davranışı yüksek olmalıdır. 

 Uysal olmalıdır. 

 Az balla kışı çıkartabilmelidir. 

 

 
 

Arı Kolonisi Seçimi 

 Ergin arı, yavru ve bal yeterli düzeyde 

olmalıdır. 

 Petekler küflü, güveli ve siyahlaşmış 

olmamalıdır. 

 Arı alınacak arılıkta arı hastalık ve zararlıları 

konusunda gerekli tüm önlemler alınmış 

olmalıdır. 

 Ana arısı yöreye uygun ırkta, genç ve boya 

ile işaretlenmiş olmalıdır. 

 Ergin arı ve yavrularda herhangi bir hastalık 

ve zararlı bulunmamalıdır. 

 En az 5 çerçeveli olup 3 çerçevesinde yavru, 

diğer çerçevelerde bal ve polen olmalıdır. 

 Boş çerçeve bulunmamalıdır. 

 Çerçeveler standartlara uygun olmalıdır. 

 

Arıcılık Yapılacak Bölge Seçimi 

 Bölge bitki varlığı nektar ve polen 

bakımından zengin ve uzun süre devam 

etmelidir. 

 Arılara zarar verecek tarımsal savaşım ilaçları 

kullanılmamalıdır. 

 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. 

 

 


