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ARILARIN ZEHİRLENMELERİ ÇÖZÜM VE TEDBİRLER 

 

I- İnsanoğlunun müdahalesi: 
     Bal arılarının sağlığını olumsuz etkileyen, ölümlere neden olan, kayıp ve koloni 

çöküşlerine neden olabilen sebepler incelendiğinde önemli bir kısmı 
insanoğlunun müdahalesi şeklinde olan uygulamalardan kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır.  

 
II-Tarımsal faaliyetler ve cevre sağlığı uygulamaları: 
     Gerek tarımsal üretimi artırmak, gerekse bitki zararlılarına karşı kullanım veya çevre 

sağlığı koruması amacıyla hareket edilen ancak bunları yaparken diğer çevre 
yaşam zincirinin önemli bir halkası olan bal arılarının yaşamını tehdit edebilen 
uygulamalar maalesef günümüzde büyük bir çevre sorunu olarak karşımıza 
çıkmıştır.  

 
III-Doğal- Çevresel Koşulların etkisi 
 Doğal  bitki örtüsü veya toprak yapısında arı sağlığını tehdit edebilen bileşimler 

ağır metaller veya bitkisel toksinler arı sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. 
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İnsanoğlunun Müdahalesi: 

• Pestisidler-İnsektisidler : Tarımsal üretimi olumsuz 
etkileyen nedenlerden biri olan haşerelere, bitki ve meyve 
zararlılarına karşı mücadelede kullanılmakta olan çok sayıda 
zirai ilaçlar genel olarak pestisid,insektisid olarak 
adlandırılmaktadır.  

• Herbisidler: Yine tarımsal zararlılara veya yabancı ot 
mücadelesinde kullanılan bir kısım zirai ilaçlar da herbisid 

olarak adlandırılmaktadır.  
• Ayrıca Çevre Sağlığı açısından sivrisinek v.b. 

haşerelere karşı kullanılmakta olan insektisidler de çevre 
sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir  
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1. Pestisit Nedir? 
 

 Pestisitler: 
• İnsan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız cisimler üzerinde 

yahut çevresinde bulunan veya yaşayan zararlılar ile 
mücadelede,  

• Besin maddelerinin üretimi, hazırlanması, depolanması ve 
tüketimi sırasında onların besin değerlerini azaltan veya 
hasara uğratan böcek, kemirici, yabani ot, mantar ve toprak 
kurdu gibi zararlıları öldürmek için kullanılan kimyasal 
maddelerdir. 

• Başka bir ifadeyle, tarımdaki zararlılara karşı kullanılan ilaçlar 
ile böcek ilaçları ve fare zehirleri genel olarak pestisit ismiyle 
bilinmektedir.(UZEM) 
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Toksisite Değerlerine Göre  
Arılarda Pestisit Toksisitesinin Sınıflandırılması 

 

     Genel olarak insektisid toksisitesi LD 50 ( Lethal Dose 50) ifadesi kullanılarak 
belirtilir. Toksisite parametreler aşağıda verilen aralıklar ile sınıflandırılır. 

   Zehirlenme türü Arıların etkilenme düzeyi  

1- Yüksek derecede toksik, akut  LD50 , < 2 μg/arı 

2- Orta dereceli toksik akut  LD50,  2 μg/arı - 10.99μg/arı 

3- Hafif toksik akut  LD50 11 μg/arı -  100μg/ arı 

4- Toksik olmayan akut  LD50 > 100  μg/arı) / 

(yetişkin arılar için ) 

http://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cg
http://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cg
http://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cg
http://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cg
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Hafif toksik veya toksik olmayan ya da bal arılarında 
doğrudan öldürücü olmayan etmenler 

Bal arıları için yukarıda verilen toksisite sınıflarının yanında 
ölümlerin kıstas alınmadığı  bazı durumlar söz konusudur. Bunlar; 
• Koloni kayıp,  
• koloni çökmesi,  
• Bireysel uygulama hataları,  
• Farklı kolonilerin bir kovanda birleştirilmesi veya, 
• Azalan ya da dağılma durumunda zayıflayan kolonilerin 

kovanda toplanması işlemleri, 
    gibi sosyal davranışlarının değişimi ile meydana gelebilen 

toksisite tabloları da görülmektedir. Koloninin kırılması veya 
şiddetli azgın davranışlar aşırı polen tüketimi gibi durumlar da 
toksisiteye neden olmaktadır. 
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Bir bal arısı kovanı esas alınarak gözlenen  ve 
değerlendirilen ölümler;  

 

 

 

Ölüm oranı Etkilenen arı popülasyonu 

1-Normal ölümler < 100 bal arısı / kovan-gün 

 

2-Az dereceli ölümler 200-400 bal arısı / kovan-gün 

 

3-Orta dereceli ölümler 500-900 bal arısı / kovan-gün 

 

4- Yüksek oranlı ölümler > 1000 bal arısı / kovan-gün 
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Bal Arılarının Bitkisel Kaynaklı Zehirlenmeleri 

  Bal arıları bal yapmak amacıyla çevrelerinde bulunan çiçekli, nektarlı, 
propolisli bitkilerden ve su kaynaklarından yararlanırlar. Bunlardan 
çiçek tozları (polenleri) arılar ve insanlar için zehirli olanlardan 
bazıları şunlardır.  
 
• Ranunculus   (düğün çiçekleri),  
• Rhododendron  (orman gülü),  
• Fagopyrum   (kara buğday),  
• Astragalus   (geven)  
• Veratrum   (yalancı çöpleme)  
• Arbutus unedo (koca yemiş)  

 
 Bu bitkilerden; 
• Rhododendron ponticum (Karadeniz orman gülü) ve 
• Aesculus hippocastanum (adi at kestanesi) gibi  bala karışan polenleri arılara zararlı 

olmadıkları halde insanlarda  zehirlenme oluşturabilirler.  
 
• Bu bitkilerin nektarları da arılar için ve insanlar için zehirli olabilmektedir.  
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Bal Arılarının Bitkisel Kaynaklı Zehirlenmeleri 

• Gerek polen, gerekse nektar zehirlenmeleri Mayıs-Ağustos 
ayları arasında sık görülür.  

• Polen zehirlenmeleri genel olarak Mayıs-Ağustos ayları 
arasında besleyici arılarda görülürken,  

• Nektar zehirlenmeler ise bal akımının yoğun olduğu aylarda 
ve tarlacı, işçi arılarda gözlenir.  

• Bal çiği ile kışlatılan arılarda daha sık olmak üzere yazın da 
bunlarla beslenen larvalar zehirlenirler.  

• Kışın ergin arılarda ishalle başlayan belirtiler arıların toplu 
ölümlerine kadar gelişir.  

• Zehirlenen arıların bağırsaklarında önce siyanotik bir görüntü 
oluşur. Sonra bağırsaklar kahverengimsi siyah renge 
dönüşürler. 
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Bitkisel Kaynaklı Zehirlenmelere Karşı Alınabilecek 
Tedbirler 

• Öncelikler arıcılık yapılan yörelerdeki bitki örtüsü, flora 
yapısını incelemek gerek. Yerleşim öncesi çevre kontrolü 
yapılmalı, rasgele gezgin arıcılık yapılmamalı. 

 

• Zehirlenmelerden korunmak için bu gibi bitkilerin olduğu 
yörelerde mümkün olduğunca arıcılık yapılmamalı veya 

• Eğer yabani otlardan ileri geliyorsa uygun mevsimde yani 
henüz arıcılık sezonu başlamadan uygun pestisidler 
kullanılarak mücadele edilmelidir.  

• Ayrıca bu gibi balların depolandığı petekler kışlatmada 
kullanılmamalıdır  
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Bal arılarının doğal yaşamını olumsuz etkileyen etmenler 
araştırıldığında sırasıyla; 

 
1. Pestisidler, İnsektisidler, Herbisidler 
2. İlaçlar 
3. Hastalıklar. 
4. Mikotoksinler: 
5. Ekolojik etkenler: 
6. Çevresel etkenler: 
7. GDO/GMO’lu bitkiler 
8. Teknik ekipmanların etkileri:  
9. Yetiştirme usullerine bağlı 
 
 Gibi sayıları daha da artabilecek nedenlerle karşılaşmaktayız. Bunları her 

birini kendi içinde değerlendirmek gerekir. 
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Pestisidler ( İnsektisid, Herbisid v.b.) 

• Pestisidlerin arı sağlığına yönelik tehdit edici yönü genellikle 
arıların yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olan polen 
(polinasyon) ve nektar toplama işlemi esnasında oluşmaktadır  

 

• Pestisidler, çeşitli hastalıkları taşıyan parazitlerin, tarım ve bitki 
zararlısı böcek, mantar ve yabani otların sinek, bit, pire vb 
uçan ve yürüyen haşerelerin-zararlıların kontrolünde 
kullanılan pestisidler hedef canlıların yanında hedef olmayan 
insanlar, memeli ve kanatlı hayvanlar, arı ve balıklar için de son 
derece zehirlidirler. 
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Pestisidler ( İnsektisid, Herbisid v.b.) 

• Burada önemli bir sorun hem bitkisel verimliliğin artışı amacıyla bitki zararlısı 
haşerelere  karşı koruyucu uygulamalar yapılması, hem de  bu uygulamalarda 
bitkilerden çiçeklerden faydalanan bal arılarının sağlığının korunmasını temin 
etmek gereksinimi ortaya çıkmaktadır.  

• Tarımsal üretimde meyvecilik, sebzecilik gibi önemli gelir kaynağını muhafaza 
etmek ve verimliliği artırmak için uygulama alanlarında bir koordinasyona 
ihtiyaç duyulduğu çok açıkça görülmektedir.  

• Kırsal alanda böyle bir sıkıntı olmamaktadır. Ancak aktif olarak meyvecilik ve 
sebzecilik yaygın olarak uygulanana tarım alanlarında ilgili Bakanlıklarca ve 
sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşlarıyla iş birliği yapılması 
zorunluluğu görülmektedir.  

• GTHB,  Merkez Arıcılar Birliği yasal düzenlemeleri de beraberinde 
uygulamaya sokmak gerekmektedir. 
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Pestisidler ( İnsektisid, Herbisid v.b.) 

• Bu amaçla kullanılan pestisidlerden;  
• Organik fosforlu bileşikler, fosforik asit veya kükürtlü 

analoglarının nötral esterleridir.  
• OF bileşikler toz veya sıvı halde bulunurlar; suda 

genellikle çok az, yağ ve organik çözücülerde iyi 
çözünürler.  

• OF bileşiklerin zirai mücadelede kullanılan 40 
dolayında etkin madde içeren yüzlerce müstahzarı 
vardır. 

• Bazıları veteriner hekimlikte antelmintik ve insektisit 
olarak kullanılmaktadır.  
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Pestisidler ( İnsektisid, Herbisid v.b.) 

• Bal arıları ve arı ürünlerinde ve ilaç kalıntıları başlıca iki yoldan 
kaynaklanır.  

• Bunlardan ilki arı hastalıklarının sağaltımı amacıyla kovanda 
ilaç uygulanmasıdır.  

• İlaç kalıntısının diğer nedeni zirai mücadelede kullanılan 
ilaçlardır.  Bu ilaçlar işçi arıların balın ham maddesi olan bitki 
özlerini emmesi ile arılar tarafından alınıp kovana getirilir.   

• Bu ilaçlar arılar için de zehirlidir ancak kullanılan miktar düşük 
olduğu için genellikle arıların ölmesine neden olmazlar. Ancak, 
balda kalıntıya neden olurlar  

• Arılarda çeşitli hastalıkların sağaltımında, özellikle amitraz, 
organik fosforlu ve sentetik piretroidler olmak üzere, çeşitli 
gruptan ilaçlar kullanılır.  
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 1.ORGANİK FOSFORLU İNSEKTİSİDLER 

• Organik fosforlu insektisidler; sindirim, solunum, deri ve konjuktival yolla 
vücuda girebilir.  
 

• Vücut dokularında lokal bir birikim göstermeksizin tüm vücuda yayılırlar ve 
yüksek dozları bu nedenle ani ölümlere neden olabilir. Vücuda girdikten 
sonra başta karaciğer olmak üzere dokularda enzimatik etkiye maruz 
kalırlar.  
 

• Genel olarak organik fosforlu insektisidlerin çoğunluğu uğradığı metabolik 
değişim sonucunda suda kolay çözünen metabolitlere dönüşerek 
zehirlenmenin hızla şekillenmesine neden olurlar.  
 

• Etkileri asetil kolini parçalamaları ve kolinesteraz enzimini bloke 
etmelerine bağlıdır. Ölüm genellikle solunumun bloke olmasına bağlı 
olarak şekillenir  
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Org.Fosforlu Bileşiklerden önemli olanları 

 
• Malathion, 
• Parathion ethyl,  
• Azinfos methyl,  
• Coumaphos,  
• Diazinon, 
• Dichlorvos, 
• Chlorpyrifos, 
• Chlorpyrifos-methyl, 
• Fenitrothion, 
• Naled 
• …….. 
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2.ORGANİK KLORLU İNSEKTİSİDLER:  

• Tarih öncesinden bu yana kullanılagelen  ancak zararlı etkileri ortaya 
çıktıktan sonra yasaklanan klorlu bileşikler yıllarca uygulandıkları ortamda 
aktif olarak etkili olabilmektedir. İklimsel ve çoğrafi şartların etkisiyle 
kirlilikleri toprak ve toprakta yetişen bitkisel organizmalarda kalıntıları 
ortaya çıkmakta, bu bitkilerden faydalanan canlıların yaşamını olumsuz 
etkilemektedir. 

• Organik klorlular; çevrede uzun süre kalmaları, ekosistemi bozmaları ve 
besin zincirine girerek kirlenmeye yol açtıkları için ülkemizdeki kullanımları 
iyice sınırlandırılmış olup, endosülfan dışındaki aktif maddeler 
yasaklanmıştır.  

• Kronik zehirlilik oluşturabilirler; MSS’yi uyarıcı etkiler, sinirsel bozukluklar, 
davranış bozuklukları, tremor ve solunum yetmezliği oluştururlar.  

• Ayrıca; enzimatik değişiklikler, özellikle karaciğerde tümör sıklığında artış, 
iç salgı bezlerinde değişiklikler (östrojenik etki),  tiroid bezinde büyüme ve 
faaliyetlerinde artış meydana getirirler 
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Org.Klorlu Bileşikler 

• Aldrin,  
• Endrin, 
• Dieldrin, 
• Endosulfon (α), 
• Endosulfon (β), 
• Endosulfan sulfat, 
• pp-DDE, 
• pp-DDD(TDE), 
• Op-DDT 
• pp-DDT 
• BHC, 
• Lindan, 
• Methoxychlor 
• Heptachlor, 
• Chlordan, 
• ……. 
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3. KARBAMAT GRUBU İNSEKTİSİDLER:  
 

• Karbamat grubu insektisidler, Organik klorlu insektisidlere seçenek 
oluşturabilmek amacıyla geliştirilmiş sentetik bileşiklerdir. Organik fosforlu 
bileşiklere benzer şekilde, parazit organizmasında kolinesteraz enzimini 
inhibe etmek suretiyle insektisidal etkinliğini gösterirler. 

• Karbamatlar çevrede uzun süre kalmazlar ve suda iyi çözünmezler. 
Uygulandıkları tarımsal alanlardaki topraklarda genellikle 1-4 hafta içinde 
parçalanırlar, durgun sularda birikme eğilimi gösterirler. 

• Canlılarda özellikle yağlı dokularda birikerek; beyinde de yüksek düzeyde  
bulunurlar.  

• Karbamatlardan özellikle karbaril, karbofuran v.s. tavuk embrioları 
üzerinde teratojeniktir ve sinirler üzerine de olumsuz etkileri vardır 
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Karbamat grubu bileşikler 

• Aldicarb sulfoxide, 
• Aldicarb sulfone, 
• Carbafuran,  
• 3-Hydroxycarbafuran, 
• Carbaryl, 
• Oxamyl, 
• Dithiocarb, 
• Propoxur, 
• Methiocarb, 
• 1-Naphthol 
• …….. 
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4. DOĞAL PİRETRİNLER VE  

SENTETİK PİRETROİDLER:  
  

• Piretroidler, piretrinlere benzer sentetik maddelerdir. Parazitlere etkileri 
daha güçlü ve uzun sürelidir. Çevre şartlarına karşı da daha dayanıklıdırlar, 
Sentetik piretroidler, memeli ve kanatlılar için güvenli olmasına rağmen, 
arı ve balıklarda oldukça zehirlidir. 
 

• Piretrinler önemli derecede insektisidal etkiye sahip olmasına karşın, 
memelilere yönelik toksisitesi de o ölçüde düşüktür. Doğal piretrinler 
yanında daha dayanıklı ve etkili permetrin, cypermetrin, deltametrin gibi 
piretroidler sentezlenmiştir. Birden fazla piretroidler kendi aralarında veya 
diğer bileşiklerle kombine etmek suretiyle daha çabuk ve daha güçlü 
öldürücü etki oluşturulmaktadır. 
 

• Geniş spektrumlu özellikleri nedeniyle piretroidler, son yıllarda açık ve 
kapalı alanlarda sinek ve sivrisinek vektör kontrolü çalışmalarında geniş bir 
kullanılma alanı bulmaktadır. 
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Pretroid Grubu Bileşikler 

• Permethrin(tüm izomerler), 
• Deltamethrin, 
• α-Cypermethrin, 
• Cypermethrin  (tüm izomerler), 
• Cyfluthrin, 
• Bifenthrin, 
• Flumethrin, 
• Cyhalothrin (izomer) 
• ……. 
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İlaçlar ( Koruyucu veya tedavi edici amaçlı uygulamalar) 

• Ruhsatlı olan ilaçların kullanımında dahi uyulması 
gereken kurallar varken bir de ruhsatlı olmayan ve 
yasal olmayan kaçak durumunda olan ilaçların 
kullanımı daha büyük tehlike taşımaktadır.  

• İlaç kullanımından kaynaklanan hatalar, ana arının 
sağlığını ve dölleme yeteneğinin, koloni varlığını 
tehdit edebilmektedir.   

• Hedef hastalık veya olumsuzluk için varsa ruhsatlı 
ilaç kullanımı veya doğal - organik ilaç 
uygulamaları tercih edilmelidir.  
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Pestisit ve Katkı Kalıntılarının Kontrolü 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Veteriner Arşt. Enst.ve 
İl Kontrol Lab.  Tarafından Ulusal kalıntı İzleme 
Programına göre izlenmektedir. 

• Bal arıları için toksik etkileri olan pestisidler v.b. 
maddelerin analizleri yapısına göre uygun analitik 
cihazlarla yapılmaktadır.  

• Uçucu karakterde olanlar GC-ECD, NPD, FID ve GC-
MS, GC-MSMS sistemleriyle  yapılmaktadır.  

• Likit karakterli olanlar HPLC, LC-MS veya LC-MSMS 
gibi hassas cihazlarla test edilmektedir.  
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          Bal Arılarına Hastalıkların Etkisi  
   (Paraziter, Bakteriyel, Viral, Fungal):  

• Hastalık etkenlerinden ziyade, hastalık sırasında 
arılarda davranış bozuklukları, sinirsel etkiler ve 
neticesinde aşırı besin tüketimi ( bal, polen 
zehirlenmesi gibi) dolaylı olarak toksisite tablosu 
görülebilen durumlar. 

• Arı hastalıkları, hastalığı oluşturan etmenlere göre; 
paraziter, bakteriyel, viral, fungal ya da hastalığın 
ergin veya yavrularda görülmesine göre 
sınıflandırılmaktadır 
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HASTALIKLAR 

     Arıların başlıca hastalıkları arasında;  
1. Amerikan Yavru Çürüklüğü (AYÇ),  
2. Avrupa Yavru Çürüklüğü (Av.YÇ),  
3. Kireç hastalığı,  
4. Nosemosis,  
5. Varroosis,  
6. Acarapiosis,  
7. Acute Bee Paralysis Virus = Akut arı felci virusu  (ABPV),   
8. Chronic Bee Paralysis Virus =  Kronik arı felci virusu (CBPV),  
9. Black Queen Cell Virus = Siyah kraliçe hücre virusu (BQCV), 
10.  Deforme Wing Virus = Deforme Kanat Virusu (DWV),  
11. Kashmir Bee Virus (KBV),  
12. Sacbrood=Torba Çürüklüğü (SBV) ve  
13. Israeli Acute Paralysis Virus = İsrail akut felci virusu (IAPV) hastalığı  gibi 

hastalıklar gelmektedir. 
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Mikotoksinler: 

• Dolaylı olarak arıların beslenmesine 
karışabilen mikotoksinler ( Küflü petek, polen 
v.b.) 

• Stoklama esnasında petek ve çerçevelerin küf ve 
mantar invazyonuna maruz kalması 

• Eski kullanılmış peteklerle yeni peteklerin bir arada 
saklanması  neticesinde başta aflatoksin olmak üzere 
bir kısım mikotoksinler kalıntı bakımından sorun 
teşkil edebilmektedir. 
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Ekolojik etkenler: 

• Normal şartlarda sorun teşkil etmeyen ancak aşırı iklimsel 
değişimler veya giderek bozulan bitkisel floranın etkileri 

• Arılar üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak iklimsel 
değişimlerin etkileri olduğu muhakkaktır. Ancak her biyolojik 
varlık gibi bunlarda uyum gösterecek yapıdadırlar. 

• İklimsel değişimler arıların yaşamsal kaynaklarının 
kirlenmesine neden oluyorsa insanların bu konuda devreye 
girerek düzenleme yapması gerekmektedir. 

• Ekotoksikoloji  Komisyon u kurularak ulusal ekolojik 
toksikasyon haritası çıkarılacak ve tehdit unsurları izlenecekti. 
Maalesef bu gün ne kadar önemli olduğu ortadadır. 
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Ekolojik etkenler: 

 
• EINSTEIN, 
                      “ARILAR ÖLÜRSE İNSANLAR DA ÖLÜR”  
          DEMİŞTİ... 
 DİKKAT !!! 
 

• Dünyada en çok Amerika'da arı ölümü görülüyor...  
• Sebebi her biyolojik anormallikte olduğu gibi normalin dışında 

genetik müdahaleler mi acaba? 
• Aşırı verim talebi mi? 
• Bir başka bakış acısı da taşımacılık sistemiyle ilgili tespit. 
    Amerika'daki arı ölümlerinin temel nedenlerinden birinin 

arıların çok uzun mesafelere götürülmeleri neden olduğu 
yönünde ve bunun da arılarda "strese" neden olduğunu 
bildirilmektedir. 
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Çevresel etkenler 

• Evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve toplumsal refah adına 
kontrolsüz insekt mücadelesi, şehirleşme adına bitki florasının 
bozumu, yanlış ağaçlandırma…v.s.) 

• İşte en önemli faktörlerden biri. 

• Hadi pestisid , ilaç v.s.için tedbir alındı ya endüstriyel evsel v.b. 
Atıkların arılara verdiği zararların önlenmesi ???? 

• Bu amaçla 1998-2002 yılları arasında aktif olarak çalışan 
ekotoksikoloji  komisyonları ve çalıştayları çok önemli adımları 
attıkları halde devamı gelmedi??? 
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Genetiği Değiştirilmiş, Modifiye Edilmiş -GDO / 
GMO’lu Bitkiler 

• Son günlerde bu konuda yönetmelikler tanzim 
edilmekte, ithalat ve ihracatta GDO/GMPO lu 
ürünlerin tanımlanmasının yapılması veya giriş 
çıkışlarının kontrol altına alınması için çalışılmaktadır. 

• Elbette ki bu konuda da Bakanlığımızın Lab.rı tarımsal 
ürünlerde genetiği değişmiş veya genetik yapısı başka 
genlerle takviye edilmiş ürünlerin analizini yapılması 
için hazırlanması gerekecektir. 
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Teknik ekipmanların etkileri: 

• Arıcılıkta kullanılan alet ve ekipmanlar, üretim malzemeleri, 
boya, koruyucu tedbirler 

• Kullanılan ahşap malzemelerin muhafazası için yoğun 
insektisidal ilaçların kullanılması, 

• Petro-kimya ürünleriyle kloruma sağlanmaya çalışılması, 

• Bazı kurşunlu v.b. Katkılı boya maddelerinin kullanılması 
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Yetiştirme usullerine bağlı: 

• Yeterli eğitim almadan veya yanlış alışkanlıklarla yapılan arı 

yetiştiriciliği uygulamaları, 

• Yanlış besleme yöntemleri,  

• Aşırı üretime zorlama hataları, 

 

• Göç sırasında hatalar, 

 Gibi sayıları daha da artabilecek nedenlerle karşılaşmaktayız. 

Bunları her birini kendi içinde değerlendirmek gerekir. 
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Zirai İlaçlamalar (Pestisidler, Herbisidler)  İleri Gelen 
Zehirlenmelerde 

• Tarım ilaçlamalarında kullanılan (pestisid -herbisidler)  kimyasal 
maddelerden ileri gelen zehirlenmelerde balarısı kolonilerinde büyük 
kayıplara neden olur.  

• Bazen da prospektüs dışı kullanılabilen veteriner ilaçlarının etkileriyle 
bal arılarının sağlığını, özellikle ana arının ve döl veriminin olumsuz 
etkilenebileceği söz konusudur. 

• Bu gibi  zehirlenmelerde genellikle şu belirtiler görülür: 

 

• Balarıları kovan önünde veya uzakta ölürler. 

• Zehirlenerek ölen larva, pupa ve genç erişkinler kovan içinde ve uçuş 
tahtası üstünde toplu halde bulunurlar. 

• Kovandaki arı sayısı her gün azalır.  

• Zehirlenerek ölen arıların dilleri dışarı doğru uzamıştır ve kıllar 
dökülmüştür. 
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Arılarda davranış değişikliği 

 
• Öncelikle kayıplar tarlacı yani isçi arılarda görüldüğü 
• Arıların olağan uçuş tarzlarında farklılıklar; Ciçeğe giden arılar 

dönüşte kovana direk girmek yerine kovanlar etrafında 
dairesel dönüşler yapmakta, veya kovan uçuş tablasına isabetli 
iniş yapamamakta, hareket yeteneği azalmakta  olduğu 
belirlenmiş.  

• Ayçiçeği taç’ına konan arıların normalden fazla orada kaldığı, 
kalkış her zamanki gibi değil daha yavaş olduğu veya bazı 
ayçiçeği taçlarında biraz uzun kalanların sağlıklı uçuşa 
kalkamadığı  yarı felç belirtisi bir durumla karşı karşıya 
kalındığı ifade edildi.  
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Imidacloprid ve Arıcılık 

• Dünyanın değişik yerlerinde bu konuda yapılan 
çalışmalarda literaturlere giren verilerde imidacloprid 
aktif maddeli sistemik etkili ilaçların bu tür etkilerinden 
söz edilmektedir.  

• Fransa da  Ayçiçek gibi arıların ilgi duyduğu bitkilerde 
kullanımının yasaklanmış olduğu dikkate alınırsa 
ülkemizde bu tür ilaçların etkilerinin araştırılması büyük 
önem arz etmektedir.  

• AB ve Gelişmiş bir çok ülkede yasaklanmış veya takibi 
yapılmaktadır. 

• Sistemik etkileri nedeniyle ilaçlı tohumların çiçek tacında 
veya üründe pestisid karekterleri etkili olmaktadır. 
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Bal Arılarında Pestisidlerin Toksisiteleri- Carbamate 

Common name length of residual 

toxicity 

Bee toxicity    

Propoxur highly toxic 

carbofuran 7 - 14 days highly toxic 

methomyl 2 hours highly toxic 

Pirimicarb Relatively non-toxic  

aldicarb apply 4 weeks before 

bloom 

Relatively non-toxic  

methiocarb highly toxic 

carbaryl 

 

3 - 7 days 

(b) 8 hours -  1.5 lb/acre 

(168 g/Ha) or less 

highly toxic 

http://extoxnet.orst.edu/pips/propoxur.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/carbofur.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/methomyl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirimicarb
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldicarb
http://extoxnet.orst.edu/pips/carbaryl.htm
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Bal Arılarında Pestisidlerin Toksisiteleri-Organophosphate  

Acephate Moderately toxic 

Demeton-s-methyl Moderately toxic 

Coumaphos Relatively non-toxic 

Trichlorfon Relatively non-toxic 

pyrazophos highly toxic  

Monocrotophos highly toxic  

Fenthion highly toxic  

dicrotophos highly toxic  

Oxydemeton-methyl highly toxic 

methamidophos highly toxic 

http://www.ipmofalaska.com/files/acephate.html
http://www.hclrss.demon.co.uk/coumaphos.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Trichlorfon
http://extoxnet.orst.edu/pips/monocrot.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/fenthion.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/dicrotop.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/demetons.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/demetons.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/demetons.htm
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Bal Arılarında Pestisidlerin Toksisiteleri-Organophosphate  

dimethoate highly toxic  

Fensulfothion* highly toxic    (Banned in USA) 

Dichlorvos highly toxic  

Naled highly toxic  

Chlorpyrifos * highly toxic  (Banned in USA Home and garden) 

Tetrachlorvinphos highly toxic  

azinphos-methyl highly toxic  

fonofos highly toxic  

Phosmet highly toxic  

methyl parathion  highly toxic 

malathion highly toxic  

http://extoxnet.orst.edu/pips/dimethoa.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/dichlorv.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/naled.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/chlorpyr.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/azinopho.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/azinopho.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/azinopho.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/fonofos.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/phosmet.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Parathion
http://en.wikipedia.org/wiki/Malathion
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Bal Arılarında Pestisidlerin Toksisiteleri- 
Organophosphate-Pyrethroid 

Diazinon highly toxic  

fenitrothion highly toxic  

Methidathion highly toxic  

phorat highly toxic  

emevinphos highly toxic  

Phosphamidon highly toxic  

Demeton highly toxic  

Permethrin (Syn.Phretroid) highly toxic  

Cypermethrin (Syn.Phretroid) highly toxic 

Esfenvalerat (Syn.Phretroid) highly toxic 

http://extoxnet.orst.edu/pips/diazinon.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/fenitrot.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/methidat.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/phorate.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/phorate.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/mevinpho.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/demetons.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/permethr.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/cypermet.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/esfenval.htm
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Bal Arılarında Pestisidlerin Toksisiteleri Pyrethroid-Chlorinated  

resmethrin highly toxic  

Methoxychlor   highly toxic  

Endosulfan  moderately toxic  

İmidacloprid (Neonicotinoid)  highly toxic  

Mexacarbate highly toxic  

Dicofol (Acaricide ) Relatively non-toxic 

petroleum oils Relatively non-toxic  

2,4-D (Synthetic auxin herbicide ) Relatively non-toxic  

( Protecting Bees When Using Insecticides University of Nebraska Lincoln, 
Extension, May 1998) 

http://extoxnet.orst.edu/pips/resmethr.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/methoxyc.htm
http://extoxnet.orst.edu/pips/endosulf.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid
http://en.wikipedia.org/wiki/Neonicotinoid
http://www.scorecard.org/chemical-profiles/summary.tcl?edf_substance_id=315-18-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Acaricide
http://en.wikipedia.org/wiki/2,4-Dichlorophenoxyacetic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/2,4-Dichlorophenoxyacetic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/2,4-Dichlorophenoxyacetic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbicide
http://ianrpubs.unl.edu/insects/g1347.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Nebraska
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A.B.D.de yasaklanmış olan yüksek toksik etkili 
pestisidler: 

 
• Aldrin banned by US EPA in 1974  
• carbofuran (banned in granular form)  
• dieldrin banned by US EPA in 1974  
• heptachlor  
• lindane, BHC (banned in California)  
• ABD de EPA Çevre Koruma Ajansı tarafından riskli ilan edilen pestisidler: 
 
  (In August 2008, the National Resources Defense Council, a New York 

environmental advocacy group, filed a lawsuit against the federal 
Environmental Protection Agency accusing the agency of withholding 
information about the risks pesticides pose to honeybees. [3] ) 

http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts1.html
http://extoxnet.orst.edu/pips/carbofur.htm
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts1.html
http://extoxnet.orst.edu/pips/heptachl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lindane
http://en.wikipedia.org/wiki/BHC
http://en.wikipedia.org/wiki/California
http://www.nrdc.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide_toxicity_to_bees
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Soya fasulyesinde kullanılmakta olup bal arıları için çok toksik 
etkili pestisidler: 

 

• Orthene 75S (acephate)  
• Address 75 WSP (acephate)  
• Sevin (Carbaryl)  
• Lorsban 4E (Chlorpyrifos)  
• Dimate (Dimethoate)  
• Steward 1.25 SC (Indoxacarb)  
• Lannate (Methomyl)  
• Cheminova Methyl 4EC (Methyl Parathion)  
• Penncap M (microencapsulated Methyl Parathion)  
• Tracer (Spinosad)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Acephate
http://en.wikipedia.org/wiki/Acephate
http://en.wikipedia.org/wiki/Parathion
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinosad
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AB de yasaklanan maddeler 

• Almanyada yasaklanmış olan pestisidler ( In June 2008 ) 
• Clothianidin. 
 (In June 2008, the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (Germany) suspended the registration of 

eight neonicotinoid pesticide seed treatment products used in oilseed rape and sweetcorn, a few weeks after honey bee 
keepers in the southern state of Baden Württemberg reported a wave of honey bee deaths linked to one of the pesticides, 
[4] ) 

• Fransada yasaklanmış olan pestisidler : 
•  Imidacloprid  (1999 da yasaklandı) 
• Arıcılığın gelişmiş olduğu bir çok ülkede yasaklanmış veya sınırlama 

getirilmiş durumdadır. 
• Ülkemizde ise Bakanlığımızın takibi devam etmektedir.Reçetesiz ve kayıt 

dışı kullanımı önlemeye çalışmaktadırlar.  
• Henüz bir yasaklama söz konusu değildir. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Ministry_of_Food,_Agriculture_and_Consumer_Protection_(Germany)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oilseed_rape
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweetcorn
http://en.wikipedia.org/wiki/Baden_W%C3%BCrttemberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide_toxicity_to_bees
http://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid
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Arı ölüm ve kayıpları üzerine, 

Arı ölümlerinden ülke tarımı ne kadar 

sorumludur ? 

Sanayi, ne kadar ….? 

siyasal ve sosyal etkileşimler ne 
kadar…? 
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Almanya da arıcıların bakanlığa sunduğu rapor 

•  Geçen ilkbaharda görülen toplu arı ölümleri 
arıcılığın en öncelikli konusuydu.  

• Yaklaşık 330 milyon balarısının öldüğü tahmin 
edilmektedir.  Özellikle Oberrein bölgesi arıcıları 
büyük bir şok yaşadılar.  

• Arıcılar bu kadar dev boyutta beklenmedik koloni 
yitiminin sorumlusu olarak ilk sırada sanayileşmiş 
tarımı görüyorlar. 
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Almanya da arıcıların bakanlığa sunduğu rapor 

• Balarılarının çok önemli bir çevre göstergesi olduğu 
konusunda tüm uzmanlar hemfikir.  

 
• Almanya Profosyonel Arıcılar Birliği başkanı (DBIB) Manfred 

Hederer : “Eğer arılar ölüyorsa bu çevre için kötü bir 
işarettir’’. 
 

• “Bir numaralı çevre göstergesi doğadaki ürünlerin arılar 
tarafından eve taşınması – Polen, bal ve diğerleri – ve 
bunların ölçülebilir olmasıdır. Böylece doğada olanları arılar 
tarafından taşınan bu ürünler aracılığıyla öğrenebiliriz.’’ 
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İsviçre de arıcılık, 

• Eğer İsviçre’de arılar olmasaydı, atasözündeki gibi ülkemiz 
topraklarından süt ve bal akmayacaktı. Arıların ülkeye ana 
faydası bitkilerdeki tozlanmayı sağlamalarıdır.  

• Alınan bal bu anlamda ikinci derecede önemlidir. Arı 
kolonilerinin olmaması veya azalması tarımda kendini hemen 
hissettirecektir. Daha az kiraz, elma, armut, ayçiçeği, kolza, 
domates, fasulye, kabak ürünleri elde edilecek.  

• Yapılan hesaplamalar İsviçre de balarılarının tarım alanlarında 
tozlanmayı sağlayarak ekonomiye koloni başına 1000 isviçre 
frankı kazandırdığı yönündedir. Kovanlardan alınan bal, 
balmumu, polen, propolis bu rakama dahil değildir.  



LİTERATÜR BİLGİSİ 
Tablo.1. Neonicotinoid pesticide memelilerde toksisiteleri (mg/kg. c.a.). 

 

Adı 
Fareler için oral  

LD50 

Tavşanlar için topikal 

kullanım 

 LD50 

Acetamiprid 450 >2,000 (Tristar®) 

Clothianidin  >5,000 >2,000 (Accelero®) 

Imidacloprid 4,870 (Gaucho®) >2,000 (Admire®) 

Thiamethoxam >5,000 >2,000 
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LİTERATÜR BİLGİSİ 

*Kuşlar için öldürücü (Lethal Dose) doz LD50: 

Hemen hemen toksik olmayan NT  >2,000;   Biraz  toksik  (BT) = 501 – 

2,000;  

Orta  toksik (OT) = 51 – 500;   Yüksek  toksik (YT) = 10 – 50;  Çok 

yüksek  toksik (CYT) = <10. 

** Balık lar için öldürücü yoğunluk ((Lethal  Concentration) LC50 : 

NT = >100;  BT = 10 – 100;   OT = 1 – 10;        YT = 0.1 – 1;       CYT = <0.1. 

†Arılar için öldürücü (Lethal Dose) doz LD50 

YT = Yüksek toksik ;   Orta toksik  OT = Orta toksik 
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LİTERATÜR BİLGİSİ 

     Bu gibi  zehirlenmelerde genellikle şu belirtiler görülür: 

• Balarıları kovan önünde veya uzakta ölürler. 

• Zehirlenerek ölen larva, pupa ve genç erişkinler kovan içinde 
ve uçuş tahtası üstünde toplu halde bulunurlar. 

• Kovandaki arı sayısı her gün azalır.  

• Zehirlenerek ölen arıların dilleri dışarı doğru uzamıştır ve kıllar 
dökülmüştür. 

• Zehirlenmenin türüne göre renk değişimleri gözlenebilir 
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Materyal ve Metod 

• Materyal: 

• Bu analiz metodu bal, arı, ayçiçeği ve toprak örneklerinde 
neonicotinoid kalıntılarının LC-MSMS ile analiz edilmesini 
sağlayan hasas bir metottur.  

• Analiz metodu pestisit grubu bileşiklerin, etken maddelerinin 
pek çoğunun bir arada bakılmasını sağlayan LLE yöntemiyle 
multirezidu analiz metodudur.  

• Bu metotla analizler iki aşamada gerçekleştirilir; 
– Dokunun analize hazırlanması 

–  LC-MS/MS ile analizin yapılması. 
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Materyal ve Metod 

• Metot:  

• A- Saha Çalışmaları 

• Ayçiçeği yetiştirilen iller başta olmak üzere Arıcılığın ilgi 
duyduğu merkezlerden örnekler alımı amacıyla 5 ilden 
örnekler alındı.   

• Saha çalışmalarında izlenecek yöntemler: 

• 1- Trakya bölgesinde ayçiçeği ekim zamanı 

• 2-Ayçiçeği gelişimi ve çiçeklenme dönemi: 

• 3- Deneysel çalışma: 

• 4- Gözlem: 

• 5-Örneklerin Toplanması:   (Projemiz süresince 1000 adet 
numune ) 

 

 

 

•   
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BULGULAR: 

• Metod Validasyon Parametreleri;  
Bu metodun validasyon çalışması,  aşağıdaki parametreler 
gözönüne alınarak yapılmıştır. 

• Tayin Limiti, Ölçüm Limiti, Lineer Ölçüm Aralığı, Geri kazanım, 
Tekraredilebilirlik,  Tekrarüretilebilirlik ve Ölçüm belirsizlikleri  
değerleri olarak çalışıldı. 

• Tayin Limiti  = 3 sd + c 

• Ölçüm Limiti =  10 sd + c 

•   

• sd = 25ug/kg (ppb) seviyesindeki standart sapma 

• C  =  25ug/kg (ppb)  
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      BULGULAR: 
Tablo I: LOD, LOQ,  CC-α ve CC-β değerleri (ug/kg) 

Bileşen SD LOD LOQ CC-α CC-β 

 Dinetofuran 1,08 28,24 35,79 27,5164 29,2876 

Nitempyrom 0,98 27,94 34,80 27,2834 28,8906 

Thiamethoxam 1,19 28,56 36,87 27,7727 29,7243 

Imidachlorpid 0,64 26,92 31,39 26,4912 27,5408 

Clothionidin 0,90 27,71 34,03 27,097 28,573 

Acetamiprid 0,70 27,10 32,01 26,631 27,779 

Thiachlorpid 0,90 27,70 34,01 27,097 28,573 

57 



BULGULAR: 
İmidakloprid için doğrusallık dataları 
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BULGULAR:  
Geri Kazanım (% Recovery) 

 

 

• Geri kazanım için 0.5 MRL (10 ug/kg) ve  

• 1 MRL (20 ug/kg) spike yapılmış ayçiçek   
numuneleri 10’ar tekrar yapılarak geri kazanım 
ve %RSD hesaplanmıştır. 
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1 MRL Geri kazanım Sonuçları  (%) 

Bileşen ORT SD RSD RSD% 

Dinetofuran 96,4 1,6 0,01695 1,69460 

Nitempyrom 86,5 2,5 0,02892 2,89210 

Thiamethoxam 93,9 1,1 0,01120 1,12036 

Imidachlorpid 95,1 1,7 0,01736 1,73559 

Clothionidin 95,1 1,4 0,01518 1,51778 

Acetamiprid 97,1 2,0 0,02078 2,07791 

Thiachlorpid 93,8 1,8 0,01944 1,94404 
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BULGULAR: 
Neonicotinoid gr. İnsectisidlerin LC-MSMS de std spike kromatogramları 
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BULGULAR: 
Negatif Sonuç Alınan İnsectisid Kromatogramlarından Bazıları ( Ayçiçeği) 
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BULGULAR: 
Pozitif Sonuç Alınan İnsectisid Kromatogramlarından Bazıları 
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BULGULAR: 
Pozitif Sonuç Alınan İnsectisid Kromatogramlarından Bazıları ( Ayçiçeği) 
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BULGULAR: 
Pozitif Sonuç Alınan İnsectisid Kromatogramlarından Bazıları ( Pamuk) 
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BULGULAR: 
Negatif Sonuç Alınan İnsectisid Kromatogramlarından Bazıları ( Toprak) 
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 BULGULAR: 
 • Ayçiçek ekim alanlarından alınan numunelerde ; 

• Çiçek tacındaki neonicotinoid grubu pestisit bulguları en çok 
imidocloprid bileşiği kalıntısı olarak tespit edildi. Trakya 
bölgesinde Tekirdağ ve Edirne de daha yoğun olmak üzere 
ortalama % 35 oranında pozitif sonuçlar alındı. Bu verilerin % 
60 ı tespit limitine yakın düşük düzeylerdir. % 40 ‘ ı ise arıların 
zehirlenmesine neden olabilecek düzeyde hesaplanabilir LOQ 
düzeyi üzerinde tespit edildi.  

• Ayçiçeği ekim alanlarından alınan toprak numunelerinde  ise 
% 25 oranında pozitif sonuçlar alındı. 
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BULGULAR: 

• Trakya bölgesinde Tekirdağ ve Edirne de daha yoğun olmak 
üzere ortalama % 35 oranında pozitif sonuçlar alındı. Bu 
verilerin % 60 ı tespit limitine yakın düşük düzeylerdir. % 40 ‘ ı 
ise arıların zehirlenmesine neden olabilecek düzeyde 
hesaplanabilir LOQ düzeyi üzerinde tespit edildi.  

• En çok pozitif sonuçlar sırasıyla imidocloprid, , thiomethoxam, 
acetamprit  ve Clothionidin bileşikleridir. 

• Dinetofuran, Nitempyrom, Clothionidin, Thiachlorpid tespitleri 
var ancak hesaplanabilir düzeyin (LOQ) altındadır.  

• Pamuk ekim alanlarında pamuk çiçeğinde tacındaki 
neonicotinoid grubu pestisit bulguları en çok imidocloprid 
bileşiği kalıntısı olarak tespit edildi.  
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BULGULAR 

 

• Pamuk ekim alanlarından alınan numunelerde,  

• Pozitif sonuç alınan tüm bölgelerde tespit edilen bileşik 
imidocloprid.   

• İmidocloprit % 20 oranında.   

• Clothionidin % 2 oranında tespit edildi. (Az sayıda ) 

• Nytempiram % 2 oranında tespit edildi (Az sayıda ) 

• Diğer bileşikler tespit edilmedi. 

• Toprak örneklerinde paralel olarak % 22 oranında imidocloprit 
tespit edildi. Diğer bileşikler tespit edilmedi. 

• Ancak daha farklı pestisidlerin, herbisitlerin kullanıldığı 
gözlendi. 
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BULGULAR 

Numune alınan iller Ayçiçeği, Toprak  num. sayısı Pamuk-Toprak num. sayısı 

İstanbul  - 

Tekirdağ ++ 

Kırklareli ++ 

Edirne +++ 

Bursa-Balıkesir-Canakkale ++ 

Adana +++ 

Hatay + 

Mersin +++ 

Gaziantep ++ 

Osmaniye ++ 
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Adana ve Çevresinde Arı Ölümleriyle İlgili Analiz 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

  
 • 26 Subat 2017 ihbar ve ilk numuneler geldi,  

• 05.03.2017 tarihinde uzman talep edildi, 

• Doç Dr. Taraneh ÖNCEL ve Dr.H.Hüseyin ÜNAL olay yerlerinde inceleme ve 
numune alımları yaptı. 

• 26.02.2017 tarihinden itibaren 16.03.2017 tarihine kadar elimize ulaşan 
yaklaşık 111 farklı numuneler; 

1. Arı örnekleri, ( ölü arılar, canlı arı örnekleri, petek) 

2. Toprak ve  

3. Mısır bitkisi örnekleri, 

4. Mısır tohumu örnekleri, 
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Numune sayıları ve dağılımı 
 

Numune türü  Toplam sayı 

Arı 91 

Arı ve petek 14 

toprak 1 

tohum 4 

Bitki 1 

Toplam 111 adet 
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• Adana ve Çevresinde Arı Ölümleriyle İlgili Analiz  

Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
I- Toksikolojik analizler de; 

Numune türü Pozitif tespit edilen pestisid, herbisit, fungucit karakterli toksik 

bileşenler 

Arı numunesinde  Acetamprid ( Neonicotinoid gr) kalıntıları pozitif  tespit edildi. 

Arı numunesinde  N,N-Dimethylaniline (DMA) kalıntıları pozitif tespit edildi 

Petek numunesinde  N,N-Dimethylformamide (DMF) kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde  Trifloxystrobin kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde  Tebucanazole kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde   Epicanazole, kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde  Cyprodinil kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde  Carbendazim  kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde Buprofezin kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde Epoxcanazole kalıntıları pozitif tespit edildi 

Arı numunesinde Tebucanazole kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Arı numunesinde Pyridaben kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Mısır Bitkisinde   Carbofuran kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Toprak numunesinde  Dimethomorph kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Mısır Tohumunda  Flodioxanyl kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Mısır tohumu ve mısır 

bitkisinde  

Metalaxyl  kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Petek numunesinde  Pyridaben kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Arı numunesinde  Amitraz, kalıntıları pozitif tespit edildi. 

Arı numunesinde Pyriproxyfen, kalıntıları pozitif tespit edildi. 
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Adana ve Çevresinde Arı Ölümleriyle İlgili Analiz  

Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Toksik Madde Türü 

  

Fungisit 

İnsektisit 

Fungisit, Diğer Gr. İnsektisit (Pyridaben) 

Fungisit, Karbamat Gr. İnsektisit (Carbofuran) 

Fungisit, Herbisit, İnsektisit 

Herbisit 

Fungisit, Herbisit, Diğer Gr. İnsektisit (Pyriproxyfen) 
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Adana ve Çevresinde Arı Ölümleriyle İlgili Analiz  

Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Numune Cinsi Numune Miktarı Pozitif sayısı Negatif Sayısı 

Arı 1   1 

Arı 6 3 3 

Arı - petek 5 3 2 

4 Arı, 2 Arı - petek 6 3 3 

Toprak, mısır bitkisi 3 3   

Arı 24 14 10 

Arı - petek 9 1 8 

Arı 29 15 14 

Arı- petek 4   4 

TOPLAM 87 42 45 

Toplam   111   56 45  
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Adana ve Çevresinde Arı Ölümleriyle İlgili Analiz  
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 
III- Paraziter Teşhis yönünden  

 
  Numune türü Paraziter teşhis lab.da pozitif bulgular 

1Arı numunesinde  Nosema spp. pozitif tespit edildi. 
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ARI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 
 

• Toksikolojik analiz sonuçları incelendiğinde ölü arı örneklerinde 
tespit edilen pestisitler, herbisitler ve fungucitler arılar için toksiktir.  

• Her bir bileşiğin toksisite derecesi farklıdır. Kontak temas halinde bal 
arılarını anında veya 1-2 saat içinde öldürebilen akut toksik 
bileşikler tespit edilmiştir.  

• Bunun yanında sistemik etkili olup topraktan veya bitkiden arılara 
dolaylı olarak etki eden fungucid, herbisit karakterli bileşikler tespit 
edilmiştir. 

• Genel olarak bitki sağlığı için kullanılan herbisit, pestisit ve 
fungusitler tek bir bileşik olabileceği gibi birden fazla bileşik miks 
olarak da kullanıma sunulmaktadır 
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ARI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

78 

• Adana ilindeki arıların ölüm sebepleri akut zehirlenme tablosudur.  

• Kovan içindeki koloniler dış ortamdaki toksikasyondan etkilenmiş 
ancak canlılığı devam etmektedir.  

• Yaşayan bu arıların da önemli bir kısmı zehirlenmenin etkisiyle kısa 
sürede ölebilir veya verimsiz halde hastalıklı olarak ömrünü 
tamamlayabilir. 

• Paraziter teşhis yönünden Nosema etkenleri bazı arılarda pozitif 
çıkmış ancak bu durum genel ölümler için sebep değildir. 

• Viral teşhis yönüyle tespit edilen bazı pozitif bulgular koloni sağlığı 
açısından bilgi vermekte ancak toplu ölümlerle ilgili sebep değildir. 

 



ARI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
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• Çözüm : Tedavi Amacıyla,  

• Zehirlenmenin etkisiyle zarar gören ve % 35- 50 oranında genç 
tarlacı arılarını kaybeden koloniler hemen yeni temiz 
kovanlara alınmalıdır.  

• Zehirlenme şüpheli petekler uzaklaştırılmalı, yenileri 
konulmalıdır. 

• Eksilen çıtaları birleştirilmeli ve tedavi amacıyla doğal besleyici 
takviyeler yapılmalıdır.  

• Vitamin ve mineral destekli şurup ve kek verilebilir. 

• Bu sezonu kaldıramayacak kadar zayıflamış koloniler dışarıdan 
arı alınarak desteklenebilir. 



ARI ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
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• Adana’da GTHB İl Müdürlüğü nezdinde bir koordinasyon 
çalışması yapılmalıdır.  

• Zehirlenme görülen ilçelerde arıcılarla zirai ilaçlama yapan 
tarla sahipleri arasında zirai mücadele takvimi ve toplu 
uygulama yapılması ve bu dönemde arıların etkilenmemesi 
için tedbirlerin alınması amacıyla koordinasyon sağlanmalıdır. 

•  Tekrar edilmemesi için yasal düzenleme yapılmalıdır 



2.5.2017 Dr.H.H.ÜNAL, 81 

Zehirlenmelerde kritik nokta,  

• Bu bölgelerde arıcılık ve ayçiçeği birbirini tamamlayan vazgeçilmez 
unsurlardır.  

• Arı hem döllemeyi tozlaşmayı destekleyecek hem de varlığını 
sürdürecek yaşamsal faaliyetlerini devam ettirecektir  

• Yıllar boyu kullanılmakta olan ilaçlara direnç gelişimi,  

• Küresel ısınma etkisiyle toksisitelerinin artması sözkonu olabilir.  

• Doğal kaynakların azalması 

• Zirai üretim yapan Çiftçi ile Arı yetiştiricilerinin birarada uyum içinde 
geçinememeleri 

• Bakanlığın bu koordinasyonda daha etkin görev alamaması 

• …. gibi 



2.5.2017 Dr.H.H.ÜNAL, 82 

Koruma amacıyla uygulanan yöntemler: 

• Daha az tehlikeli yerler arılık olarak seçilmelidir.  
• Tarımsal mücadele arıcılara önceden haber verilmelidir. 
• Arılar için zararsız olan ilaçlar kullanımalıdır. 
• İlaç formülleri (sıvı, granüle, toz v.s) zirai mücadeleye, insan ve 

hayvan sağlığına en uygun şekliyle hazırlanmalıdır. 
• Balarılarına daha az zararlı olunacak gece (saat 22’den sonra) ve 

arıların fazla çalışmadığı soğuk günlerde ziari ilaçlama yapılmalıdır. 
• Yabani ve zehirli çiçekli bitkilere karşı mücadele edilmelidir. 
• Hava sıcaklığına ve rutubete göre ilaçlama yapılmalıdır.  
• Ziraatla ve arıcılıkla uğraşanlar beraber eğitilmelidir. 



2.5.2017 Dr.H.H.ÜNAL, 83 

Koruma amacıyla uygulanan yöntemler: 
• GTHB, Veteriner Hekimleri Odaları, Ziraat odaları ve Arıcı 

Birliklerinin ortaklaşa ilaçlama programı düzenleyip bunu 
ilgililere önceden duyurmaları sağlanmalıdır. 

• İlaçlama yapılması gerektiğinde ruhsatlı ilaçlar kullanılmalı, 
ani etkili ve kısa sürede bozulan gruplarından olmasına 
dikkat edilmelidir.  Arı sağlığı ve gıda güvenliği dikkate 
alınarak uygun olanları tercih edilmeli. İllegal ilaç 
kullanımından kaçınılmalıdır. 

• Bu gibi ilaçlamaların sık yapıldığı yerlerde; 
• Koloniler 6 km uzağa konulabilir. 
• Kovanlar kapatıldığında içine temiz su, şerbet konularak 

havalandırılır. Uçuş delikleri geceleri açılabilir 



Tartışma ve Sonuç 
 

1-  Ülkemizdeki arı ölüm ve kayıplarında başta neonicotinoidler olmak üzere 
pestisidal insektisidlerin rolü açıktır. Arı ölümlerinin tespit edildiği sahalarda 
pozitif bulgular alınması bu grup pestisidlerin arılar için toksik bileşikler 
olduğunu göstermektedir.   

 

2- Ayçiçek ekim alanlarında 2007-2009 yılları arasında peş peşe arı ölümleri 
gözlemlenmiş olup her bir bölgede ayçiçeği tohumlarının imidocloprid içeren 
GAUCHO isimli insectisid ile işleme tabii tutulduğu ve bunu ürün speklerine 
yazarak beyan ettikleri tespit edildi.  

 

3- Bu durum aynı zamanda amacı dışında ruhsatsız olarak kullanımını 
göstermektedir. 
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Tartışma ve Sonuç 
 

6. Sistemik etki nedeniyle hem tohumda, hem toprakta ve hem de 
çiçek açtığı dönemde ayçiçeği tacında pozitif bulgular tespit 
edilmesi bu bitkilerden elde edilen yemeklik ayçiçeği yağının da 
neonicotinoid gr.u bileşikler yönünden ciddi bir tarama 
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

7. Bu çalışmanın Gıda kontrol laboratuarlarının rutinine girecek 
şekilde sürdürülebilir bir programla yapılması yararlı olacağı 
kanaatindeyiz.  

8. Aynı şekilde diğer pestisidal bileşiklerin yemeklik yağ 
örneklerinde bakılması tarama yapılması yararlı olacaktır. 
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Tartışma ve Sonuç 
 

4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının saha çalışmaları, 
enstitülerin araştırmaları neticesinde ayçiçeği ekim alanlarında 
neonicotinoid gr.u pestisidlerin kullanımı yasaklanmıştır .  

 

5. Ancak bu yasağı kaldırmak adına geçici izin talepleri de 
yapılmaktadır. Alternatiflerinin olduğu yerde sistemik etkili 
insectisidlerin kullanımına kesinlikle izin verilmemelidir. 
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Tartısma ve Sonuç 
 

• Bu ürünlerin satışı ve kullanımı için her bölgede özel takip ve kayıt 
sistemleri oluşturulabilir. Böylece arıcıların hangi bölgelere gideceği 
veya gitmemesi gerektiği de belirlenebilir. 

• Türkiye Merkez Arıcılar Birliği başkanlığında illerdeki Arı Yetiştirici 
Birlikleri ve Tarım İl İlçe teşkilatları organize şekilde tarımsal insektisit 
uygulamalarını ve arıcıların bölgeye gelişlerini koordine etmeleri her 
açıdan faydalı olacaktır.  

• Pestisid uygulaması toplu yapılmalı, arıcılar ilan edilen dönemde 
ayçiçeği tarlasına transfer edilmelidir. Bu işbirliği ayçiçeği, üretiminde 
de verimi arttıracaktır, arıcıların verimini de arttıracaktır. 

• Böylece tarımsal üretim için vazgeçilmez olan polinasyon aracı  olan 
arıların sağlığı korunabilecek cevre sağlığı ekosistem için vazgeçilmez 

zincirin halkaları kopmayacaktır.  
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Teşekkürler… 

 
 
hasanhuseyin.unal@gthb.gov.tr 
h2unal@gmail.com.tr 
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