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ÖZET 

�ZM�R YÖRES�NDEK� BAL ARISI POPULASYONLARINDA 

DAVRANI� ÖZELL�KLER� VE VER�M PERFORMANSINA 

�L��K�N GENET�K PARAMETRE TAHM�NLER� VE 

SELEKS�YON VER�ML�L���N�N DE�ERLEND�R�LMES� 

UYGUR, �. Ömür 

Doktora Tezi,  Zootekni Anabilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Banu YÜCEL 

Temmuz 2012, 83 sayfa 

Bu tezde, �zmir yöresi bal arısı populasyonlarında fizyolojik özelliklere 

ili�kin genetik parametre tahminleri ve seleksiyon verimlili�inin de�erlendirilmesi 

amaçlanmı�tır. �zmir ilinin seçilmi� 16 ilçesinde sabit ve dı�arıdan arı girmemi� 

arılıklarda yapılan incelemelerde verim özellikleri bakımından üstün ve 

bulundukları yöreleri temsil eden koloniler seçilmi�tir. Seçilen kolonilerde arılı 

çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık artı�ı, 

kı�lama yetene�i ve bal verim özelliklerine seleksiyon uygulanarak populasyonun 

genotipik yapısı iyile�tirilmeye çalı�ılmı� ve bu özelliklere ili�kin genetik 

parametre tahminleri hesaplanmı�tır. 

2008-2010 yıllarında üç yıl süren ıslah çalı�ması sonucunda 1 birim genetik 

ilerleme elde edilmi�tir. 

Fizyolojik özelliklerin yıllara göre de�erlendirilmesinde ortalama arılı ve 

yavrulu çerçeve sayısı en fazla 2008 yılında, ortalama koloni a�ırlık artı�ı ve 

ortalama bal veriminde en yüksek de�erler 2009 yılında elde edilmi�tir. 

Kolonilerin en hırçın oldu�u yıl 2009 yılı olarak tespit edilmi�tir. Kolonilerin 

kı�lama yetene�i en yüksek olan yıl 2008 yılı olarak belirlenmi�tir. 

Fizyolojik özellikler yıllar içerisinde yörelere göre de�erlendirildi�inde; 

2008 yılında arılı çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi ve koloni a�ırlık artı�ı 

bakımından yöreler arasında fark bulunmazken, yavrulu çerçeve sayısı, kı�lama 

yetene�i ve bal verimi bakımından yöreler arasındaki fark önemli (P<0.05) 
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bulunmu�tur. 2008 yılında ortalama yavrulu çerçeve sayısının (6.88 adet/koloni) 

en fazla ve kı�lama yetene�inin (% 100) en iyi oldu�u yöre arısı Seferihisar, 

ortalama bal verimi en yüksek olan yöre arısı ise Kar�ıyaka (11.13 kg) olarak 

belirlenmi�tir. 2009 yılında bir tek hırçınlık e�ilimi bakımından yöreler arasındaki 

fark önemli (P<0.05) bulunmu�tur. Ortalama 0.63 i�ne adet/koloni ile Selçuk 

yöresi arıları en sakin arı olarak belirlenmi�tir. 2010 yılında ise bütün özellikler 

bakımından yöreler arasında herhangi bir fark bulunmamı�tır. 

Bu tezde, iki generasyona ait kalıtım dereceleri de hesaplanmı�tır. Birinci ve 

ikinci generasyona ait kalıtım dereceleri sırasıyla arılı çerçeve sayısı için 0.64 ve 

0.04, yavrulu çerçeve sayısı için 0.28 ve 0.04, hırçınlık e�ilimi için 0.13 ve 0.16, 

koloni a�ırlık artı�ı için 0.18 ve 0.02, kı�lama yetene�i için 0.70 ve 0.10, bal 

verimi için 0.38 ve 0.02 olarak hesaplanmı�tır. 

Kolonilerdeki yavrulu çerçeve sayıları ile arılı çerçeve sayıları arasında 

önemli (P<0.01) ve yüksek (r = 0.94) bir ili�ki bulunmu�tur. Yavrulu çerçeve 

sayısındaki artı�a ba�lı olarak arılı çerçeve sayılarında meydana gelen artı�, 

kolonilerin hem daha fazla bal depolamalarını hem de kı�ı kayıpsız atlatmalarını 

sa�ladı�ı tahmin edilmi�tir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bal arısı, Apis mellifera, koloni, seleksiyon, kalıtım derecesi, 

genetik ilerleme. 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF SELECTION PRODUCTIVITY AND GENETIC 

PARAMETER ESTIMATIONS RELATED TO BEHAVIOUR 

CHARACTER�STICS AND PRODUCTIVITY PERFORMANCE OF 

HONEY BEE POPULATIONS OF IZMIR AND ENVIRONMENTS 

UYGUR, �. Ömür 

Ph. D. Thesis, Department of Animal Science 

Supervisor: Doç. Dr. Banu YÜCEL 

July 2012, 83 pages 

In this thesis, evaluation of selection productivity and estimation of genetic 

parameter related to physiologic characteristics had been purposed for honey bees 

from Izmir and environments. Stabile and isoleted apiaries had been selected for 

superior in productivity and representation of 16 district of Izmir. Selection is 

applied in selected colonies for number of frames, number of brood frames, 

tendency of aggresiveness, colony weight increase, wintering ability and honey 

yield in order to improve the genotypic structure and estimated the genetic 

parameter for these phenotypes. 

At the end of three years of selection, 1 unit of genetic improvement is 

obtained. 

In evaluation of physiologic characteristics due to years, the highest number 

of frames with bees and broods were obtained in 2008 whereas the highest values 

in honey yield were gained in 2009. The most aggressive colonies were observed 

in 2009. The highest wintering ability of colonies was determined in 2008. 

In evaluation of physiologic characteristics due to districts, there was no 

difference between them in the number of frames with bees, aggression tendency 

and colony weight increase whereas important difference (P<0.05) was detected 

for the number of brood frames, wintering ability and honey yield, in 2008. In 

same year, the highest frame number of brood (6.88 number/colony) and 

wintering ability (100 %) were obtained in Seferihisar and highest honey yield 
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gained in Kar�ıyaka (11.13 kg). In 2009, important difference was observed only 

in aggressive tendency for between districts. The calmest colonies (0.63 

pin/colony) were observed in Selçuk bees in 2009. No important differences were 

detected between districts for all other characteristics in 2010. 

In this thesis, inheritability of two genarations was calculated. Heritability 

of first and second generations was obtained for number of bee frames as 0.64 and 

0.04, for number of brood frames as 0.28 and 0.04, for tendency of aggresiveness 

as 0.13 and 0.16, for colony weight increase as 0.18 and 0.02, for wintering ability 

as 0.70 and 0.10, for honey production as 0.38 and 0.02, respectively.  

The high (r = 0.94) and important (P<0.01) relationship for number of brood 

frames and number of bee frames was obtained. The increase of the number of 

frames with bees that depend on the increase of brood frames caused colonies to 

deposit more honey and reach up to spring without winter losses. 

  

Key Words: Honeybee, Apis mellifera, colony, performance, selection, 

heritability, genetic improvement. 
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1. G�R�� 

Ürünlerinin insan ya�amı ve sa�lı�ı açısından önemi ve bitkisel üretime 

ola�anüstü katkısı nedeniyle hemen hemen bütün dünyada binlerce yıldan beri 

yeti�tiricili�i yapılan bal arısının (Apis mellifera L.) ülkemizde M.Ö. 1300 

yıllarından beri yeti�tirildi�i bilinmektedir (Bodenheimer, 1942; Adam 1983). 

Uzun geçmi�e dayalı bu deneyim ile birlikte yedi co�rafi bölgeye sahip ülkemizin 

farklı iklim ko�ulları; bir yandan farklı ırkların olu�umunu di�er yandan da bu 

ırklar içerisinde farklı ekolojilere uyum sa�lamı� ekotiplerin farklıla�masını da 

sa�lamı�tır. Bu farklıla�mada ülkemizdeki floral kaynakların çe�itlili�i ve 

endemik bitki zenginli�inin yanı sıra yöresel ko�ullara uygun farklı yönetim 

teknikleri de önemli rol oynamaktadır. 

Anadolu, eski dünya olarak adlandırılan ve bal arısının ana yurdu olarak 

bilinen Asya, Avrupa ve Afrika ana karalarının merkezinde olması nedeniyle 

ırklar arasında bir geçit ve ba�lantı niteli�indedir. Bu yönü ile etrafını çevreleyen 

ırklar ile sürekli etkile�im içerisinde olmu�tur.  

Anadolu’nun arı varlı�ı incelendi�inde birçok arı ırkı ve tipleriyle 

kar�ıla�ılmaktadır (Bodenheimer, 1942; Adam, 1983; Ruttner, 1988). Bunlar 

içinde Anadolu ırkı (A. mellifera anatoliaca) ülkemizde en yaygın ırk olarak 

bulunmakla birlikte Kafkas ırkı (A. mellifera caucasica), Suriye ırkı (A. mellifera 

syriaca), �ran ırkı (A. mellifera meda) ve Anadolu ırkının de�i�ik tipleri belli 

bölgelerde mevcuttur. Bu ırklardan Kafkas arısı Kuzeydo�u Anadolu’da, Suriye 

arısı Güneydo�u Anadolu’da, �ran arısı Do�u Anadolu’da bulunmaktadır. 

Ülkemizin kalan di�er bölgelerinde ise Anadolu arısının ekotipleri bulunmaktadır. 

1953 yılında Maa tarafından ilk kez tanımlanan Anadolu ırkı, Ruttner 

(1988) tarafından da çalı�ılmı� ve bu ara�tırıcı tarafından Anadolu ırkının Ege 

formu dile getirilmi� ve Anadolu ırkının Ege formunun Ege Bölgesinde yayılı� 

gösterdi�i belirtilmi�tir. Ara�tırmacılar tarafından kullanılan form, tip gibi 

kavramlar, Louveaux (1969) tarafından “ekotip” olarak da kullanılmı�tır. Aynı 

ara�tırıcıya göre, ekotipler ya�adıkları bölgeye çok iyi adapte olmu� ve de�i�ik 

olumsuz �artlara kar�ı çok dayanıklı genotipler olduklarından arı ıslahında 
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bunlardan faydalanmak gerekmektedir. Yukarıdaki görü�ler çerçevesinde, bir arı 

ırkı içinde daha geni� anlamda ve bölgede form, daha dar anlamda ve yörede tip 

(ekotip) ifadelerinin kullanılması uygun olmaktadır (Do�aro�lu, 1981). 

Anadolu arısı, ülkemizde henüz hiçbir ıslah çalı�ması ile genetik yapısı 

iyile�tirilmedi�i halde genel olarak hastalıklara ve kuraklı�a dayanıklı bir arı ırkı 

olarak bilinmektedir. Dü�ük bal tüketimi ile kı� ko�ullarına dayanıklı, yazın kurak 

ko�ullarında olu�turdu�u balı biriktirebilme özelli�ine sahip verimli bir arı ırkıdır. 

Bu özellikler Anadolu arısının ABD ve �ngiltere’ye ıslah amacıyla 

götürülmelerinin ba�lıca nedenleridir. Adam tarafından 1950’li yıllarda özellikle 

Karadeniz bölgesinden �ngiltere’ye damızlık olarak götürülen Anadolu arıları 

Buckfastleihg Manastırı Arılı�ı’nda ıslah edilerek, dünyanın en de�erli ırklarından 

birisi olarak kabul edilen Buckfast arısı elde edilmi�tir.  Adam, önce eski �ngiliz 

yerli arısı ile nispeten koyu �talyan arısını safla�tırmı� daha sonra bu saf ırkların, 

bal üretimi ile di�er özelliklerini geli�tirmek üzere çiftle�tirmi� ve tekrar geriye 

melezlemi�tir. Bu bir kombinasyon melezlemesidir. Daha sonra Fransız arısı ve 

Yunan arısının iyi özelliklerini de Buckfast arısında birle�tirmi�tir. Adam, daha 

ileriki yıllarda Buckfast ana arısını Anadolu erkekleriyle melezlemi�tir. Bunun 

sonucunda yüksek verimli fakat hırçın bir arı elde etmi�tir. Anadolu arısı ile 

Buckfast erkeklerini kullandı�ı durumda ise hem verim hem de mizaç bakımından 

daha olumlu sonuç almı�tır. Anadolu x Buckfast melezlerinde saf ebeveynlere 

göre % 128 ile % 151 verim artı�ı görüldü�ünü belirlemi�tir (Adam, 1975). Farklı 

bir yörede ıslah edildi�i halde bu denli yüksek performans gösterebilen Anadolu 

arı ırk ve ekotiplerinin kendi ana yurtlarında ıslah edilmeleri durumunda çok daha 

üstün performans göstermeleri beklenmektedir (Do�aro�lu ve Uygur, 2008). 

Ülkemizde gen kayna�ı olarak oldukça zengin bir potansiyel olması ve 

özellikle her iklim ko�uluna uygun ekotiplerin bulunması, ülkemiz arıcıları için 

bir genetik hazine niteli�indedir. Ço�u arıcı bu gerçe�i göremeyip daha verimli 

ırklar için çe�itli bölgelerden arı edinme çabası içerisine girmektedir. Oysa bir 

arıcı için en de�erli ırk veya ekotip kendi bölgesi ko�ullarına uyum sa�lamı� 

genotiplerdir (Do�aro�lu, 1999). Çünkü bu ırk ve ekotipler insano�lunun etkisi 

olmadan do�al seleksiyon sonucu bulundukları bölgeye adapte olmu�lardır 

(Meixner et al., 2010). Farklı ko�ullara uyum sa�lamı� ırk veya ekotiplerle 

yapılacak çalı�malar ço�u kez ba�arısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun esas nedeni 
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de böceklerin canlılar alemi içerisinde farklı ko�ullara en zor uyum gösteren 

canlılar olmalarıdır (Do�aro�lu ve Uygur, 2008). 

Ülkemiz zengin do�al bitki örtüsü ve bölgeden bölgeye de�i�en ekolojik 

yapısıyla büyük bir arıcılık potansiyeline sahip olmakla birlikte, hem kovan 

varlı�ı hem de bal üretimi bakımından Dünya’da 2. sırada yer almaktadır (FAO, 

2010). Buna kar�ın, Ülkemizde 17 kg dolayında olan kovan ba�ına yıllık ortalama 

bal verimi, arıcılı�ı geli�mi� ülkelerle kar�ıla�tırıldı�ında yetersiz bulunmaktadır. 

Söz konusu yetersizli�in en önemli nedenlerinden biri; yerli arı ırk ve 

ekotiplerinin tanımlanıp ıslah edilememi� olmasıdır. Bununla birlikte, gezginci 

arıcılık ve ana arı ticareti, muhafaza edilmesi gereken mevcut ırk ve ekotiplerinin 

karı�masına neden olmaktadır. Oysa geçmi�te �ngiltere’ye götürülerek bu ülkedeki 

genotiplerin ıslah çalı�malarında kullanılan ve bazı özellikler yönünden 

üstünlüklerini kanıtlayan Anadolu arısı ve de�i�ik bölgelerdeki ekotiplerin, yerli 

gen kayna�ı olarak de�erlendirilmesi gerekmektedir. 

Bal arılarında ırklar arasında ve aynı ırk içerisindeki koloniler arasında 

çe�itli özellikler bakımından oldukça geni� bir varyasyon bulunmaktadır (Genç 

vd., 1999). Yani çe�itli arı ırk ve hatlarında pek çok morfolojik, fizyolojik ve 

davranı� farklılıkları görmek mümkündür (Dodolo�lu ve Genç, 2002). Bu nedenle 

arı ıslahı çalı�maları sonucunda kısa sürede genetik ilerleme sa�lanabilmekte ve 

kolonilerin verimleri arttırılabilmektedir. Genetik ilerlemeyi sa�lamak için arzu 

edilen verim ve özellikler bakımından, aynı ko�ullarda di�erlerinden daha üstün 

olan kolonilerin ana arıları damızlık olarak seçilmektedir. Bu damızlık 

kolonilerden yeti�tirilecek ana arıların yine bu damızlık kolonilerin erkek arıları 

ile kontrollü olarak çiftle�tirilmeleri seleksiyon etkinli�ini ve genetik ilerlemeyi 

arttıracaktır (Rinderer, 1986). 

Anadolu arılarında bulunan verim özelliklerine ait karakterleri, kendi do�al 

yeti�tirme bölgelerinde belirleme ve ıslahı yoluyla sabitleme imkanı vardır. 

Ancak, planlı ve sabırlı bir seleksiyon ve ıslah çalı�ması uygulandı�ı taktirde, bal 

endüstrisine sabit karakterli ve üstün bir ırk kazandırma imkanı vardır. Mevcut 

olan bu saklı güç, arıcılı�ımız için çok önemli bir kaynaktır (Öder, 2011). 

Ülkemizde, Ege Tarımsal Ara�tırma Enstitüsünde �zmir yöresi bal arılarının, 

Ordu Arıcılık �stasyonu Müdürlü�ünde Batı ve Orta Karadeniz bal arılarının, 

Do�u Anadolu Tarımsal Ara�tırma Enstitüsü Müdürlü�ünde Erzurum yöresi bal 
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arılarının, Ardahan’da Kafkas Arısı Üretim, E�itim ve Gen Merkezi 

Müdürlü�ünde Kafkas arısının ıslahına yönelik çalı�malar devam etmektedir. 

Ege Tarımsal Ara�tırma Enstitüsünde (ETAE) yürütülen �zmir yöresi bal 

arılarında saf hat olu�turma çalı�malarında yöre arılarının bireysel üstünlüklerine 

dayanan bireysel (mass) seleksiyonu ile verimli bir hattın olu�turulması 

amaçlanmı�, seleksiyonla üzerinde durulan özellikler (arılı çerçeve sayısı, yavrulu 

çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık artı�ı, kı�lama yetene�i ve bal 

verimi) bakımından yüksek de�erli bireyleri seçme ve onlara döl verme �ansı 

tanınmı�tır. 

Bu projede; �zmir yöresinde da�ılım gösteren bal arısı (Apis mellifera L.) 

populasyonunu temsil eden önemli sayıda koloninin arılı çerçeve sayısı, yavrulu 

çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık artı�ı, kı�lama yetene�i, bal verim 

fenotiplerine seleksiyon uygulanarak populasyonun genotipik yapısını 

iyile�tirmek ve bu fenotiplere ili�kin genetik parametre tahminlerinin 

hesaplanması amaçlanmı�tır. Koloni indeksine göre yapılan iki generasyon sonucu 

sa�lanan genetik ilerleme hesaplanmı�, incelenen özellikler arası ili�kiler 

irdelenmi�tir.  
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2. ÖNCEK� ÇALI�MALAR 

Bal arıları do�al seleksiyon sonucu olu�tukları için arı ıslahında ırk 

kavramı öteki hayvan türlerinden farklı anlama gelmektedir. Farklı co�rafik 

bölgelerin do�al ko�ulları altında geli�en bal arısı tipleri ırk yerine co�rafik ırklar 

ya da alt tür olarak adlandırılmaktadır. Co�rafik ırklar, farklı çevreye uyum 

sa�lamı� farklı genotip birimleridir. Hatta aynı co�rafik ırk içinde özel çevre 

ko�ullarına uyum sa�lamı� ekotipler bulunmaktadır (Dietz, 1992). 

Bal arısı ıslahının amacı, arzu edilen karakterleri ırklarda veya hatlarda bir 

araya getirmek, aynı zamanda arzu edilmeyen karakterleri elemine etmektir (Öder, 

1989). Bu amaca ula�ırken çevre ko�ulları ve eldeki canlı materyalin genotipinin 

iyile�tirilmesi gerekmektedir. Çünkü verim olarak nitelendirdi�imiz özellikler, 

organizmadaki çe�itli fizyolojik etkinliklerinin sonucudur ve de�i�ik oranlarda 

çevre ko�ullarının ve genetik yapının etkisi altında ortaya çıkmaktadır (Düzgüne� 

vd., 1991). 

Bal arılarının genetik yapısı di�er çiftlik hayvanlarından farklıdır. Erkek 

arılar ana arının dölsüz yumurtalarından meydana gelirler. Onların babaları 

yoktur. Erkek arılar ana arılardan tek kromozom seti alırlar. Bu yüzden her bir 

sperm ana arının aynı genomunu içerir. Bunun yanında yeti�tirilen döller 

arasındaki süre yani generasyonlar arası süre çok kısadır. Bu yüzden yapay 

tohumlama tekni�i ve akrabalı yeti�tirme teknikleri uygulanarak istenilen 

özellikler çok hızlı bir �ekilde seçilebilir. Kendine dölleme, bir erkek ile birden 

fazla ana arı dölleme, ana-kız çiftle�tirilmesi, baba-kız çiftle�tirilmesi, süper kız 

karde�-süper kız çiftle�tirilmesi, tam kız karde�-tam kız karde� çiftle�tirilmesi, 

yarım kız karde�- yarım kız karde� çiftle�tirilmesi, kuzen çiftle�tirilmesi gibi farklı 

akrabalı yeti�tirme pro�ramları kullanılarak bal arısı hatları olu�turulabilir 

(Laidlaw and Page, 1997). 

Arı ıslahında, yakın akrabalı yeti�tiricilik sonucu olu�an yavru üretiminin 

azalmasını önlemek için ba�langıç noktasını olu�turan koloni sayısının oldukça 

geni� tutulması gerekmektedir. Çok yakın akrabalı yeti�tiricilikte e�ey 

allellerindeki homozigotlu�un artması sonucu % 50'ye varan yavru kayıpları 
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olu�maktadır (Möbus, 1983; Page and Laidlaw, 1985). Mackensen (1951) ve  

Mackensen (1955), arılarda birbirine yakın akraba çiftle�tirmesi ile yaptı�ı 

ara�tırmalarda, beklendi�i �ekilde larvalardaki ölüm oranlarını % 50 bulmu�tur. 

Bu sonuç arılarda da bir X lokusunun bulundu�unu gösteren bir belirtidir. Fakat 

�imdiye kadar diploid erkek arı elde edilememi�tir. Diploid erkek arı larvalarının 

i�çi arılar tarafından yendi�i genellikle benimsenen bir görü�tür. Ya�ama gücü 

zayıf diploidlerin erkek oldu�u ve i�çi arılardan uzak inkubatörde erginlik ça�ına 

kadar yeti�tirilebilece�i ara�tırmalarla ispatlanmı�tır (Woyke, 1963).  

Akrabalı yeti�tirme katsayısı belirli bir e�i�in üstüne çıkmadıkça birçok 

özellik önemli ölçüde akrabalı yeti�tirme depresyonundan etkilenmemektedir 

(Möbus, 1983; Zayed, 2009). Bal arılarında % 25'den daha dü�ük olan ortalama 

akrabalı yeti�tirme katsayılarında ya da cinsiyet alellerinin % 25'e kadar olan 

homozigotluklarında bal üretiminin önemli ölçüde etkilenmedi�i tespit edilmi�tir 

(Moritz, 1986). Hat ıslahında akrabalı yeti�tiricili�in olumsuz sonuçlarından 

kaçınmak için ba�langıç koloni sayısı en az 60 adet olmalı, bunlardan ortalama bal 

veriminin üzerinde de�erlere sahip en iyi kolonilerden en az 10 adedi seçilmelidir 

(Ruttner, 1988). Laidlaw and Page (1986) ise, akrabalı yeti�tiricili�in do�al 

sonucu olarak olu�an yavru ya�ama gücündeki azalmanın kabul edilebilir bir 

düzeyde tutulabilmesi için bu tür çalı�malarda en az 50 koloniye ihtiyaç oldu�unu 

belirtmi�lerdir. 

Lawrence and Cobey (1985), bal arısı hatlarının geli�tirilmesinde ba�arılı bir 

ıslah programı için ne kadar koloniye gereksinim duyulaca�ı, populasyonun 

yapısı, yeni cinsiyet alellerinin giri�i ve sperm kullanımı gibi konulara açıklık 

getirmi�lerdir. Bu programda önce 35 ile 50 adet farklı damızlık ana arı ile 

ba�langıç populasyonları olu�turulmaktadır. Daha sonra bu damızlık ana arıların 

her birinden 5'er adet ana arı yeti�tirilmektedir. Yeti�tirilen bu ana arılar bütün 

kolonilerden toplanmı� ve homojen bir �ekilde karı�tırılmı� semenle yapay olarak 

tohumlanmaktadır. Bu �ekilde olu�turulan 175-250 test kolonisinden en iyi 

performansı gösteren 35-50 koloni gelecek generasyonda damızlık olarak 

kullanılmak için seçilmekte ve bu i�lem istenilen generasyona kadar 

sürdürülmektedir (Cobey and Lawrence, 1988).  
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Crane (1990)'e göre bal arısı ıslahının güçlüklerinden birisi ıslah materyali 

ana arı ve erkek arıların çiftle�me kontrolünün yapılamamasıdır. Buna etken en 

önemli sebep çiftle�me uçu�u sırasında erkek arıların 5 km veya daha fazla, ana 

arıların ise 2 km veya daha fazla uçabilmeleridir. Yazar, di�er arılardan izole 

edilmi� çiftle�tirme arılı�ının en az 7 km yarıçaplı bir alanı kapsaması gerekti�ini 

belirtmektedir. Aynı yazar, güvenli bir kontrollü çiftle�tirme için izole bölge 

uzaklı�ının çiftle�tirme arılı�ından 15 km uzakta olması gerekti�ini 

bildirmektedir. Bal arısı ıslahında çöl ve denizlerdeki adalar dı�ında en güvenli 

çiftle�tirme kontrolü yapay tohumlama ile sa�lanmaktadır. 

Moritz (1991), saf arı hatlarının korunmasında karasal alanlarda kurulacak 

kontrollü çiftle�tirme istasyonlarının uygun olmayaca�ını, Almanya'nın Bavyera 

Bölgesinde 15 km çapındaki koruma alanının bile yeterli olmadı�ını, saf hatları 

korumada adalar gibi çok iyi kontrol edilmi� alanlara ya da yapay tohumlamaya 

gereksinim duyuldu�unu bildirmi�tir. 

Al-Qarni et.al. (2003), yapay tohumlanmı� ve do�al çiftle�mi� ana arıları 

bazı özellikler bakımından kıyaslamı�lardır. Do�al çiftle�mi� ana arıların daha 

yüksek ya�am gücüne sahip olduklarını, yavru üretimi ve bal verimi yönünden ise 

her iki grup arasında fark olmadı�ını belirlemi�lerdir. 

Pritsch and Bienefeld (2002), Gerula (1999), Cobey (1998), Vesely (1984), 

Nelson and Laidlaw (1988), Konopacka (1987) yaptıkları çalı�malarda yapay 

tohumlanmı� ve do�al çiftle�mi� ana arılar arasında inceledikleri özellikler 

bakımından herhangi bir fark olmadı�ını, Tajabadi et al. (2005), Cermak (2004), 

Szalai (1995), Boigenzahn and Pechhacker (1993), Wilde (1987), Woyke and 

Ruttner (1976), Roberts (1946) yaptıkları çalı�malarda yapay tohumlanmı� ana 

arıların incelenen özellikler bakımından do�al çiftle�en ana arılara göre daha 

yüksek performans gösterdiklerini, buna kar�ılık Harbo and Szabo (1984), 

E�inlio�lu (1990) yaptıkları çalı�mada do�al çiftle�en ana arıların yapay 

tohumlanan ana arılara göre daha yüksek performans gösterdiklerini 

saptamı�lardır. 

Zander and Böttcher ( 1979), çiftle�tirme alanlarının saf yeti�tirme amacıyla 

daha çok sayıda koloninin toplandı�ı ve çevredeki arılıklardan 7-10 km (tercihen 

15 km) uzaklıktaki geni� alanlar oldu�unu bildirmi�tir (�engonca, 2004). 
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Jensen et al., (2005), bal arısı çiftle�me oranlarını belirlemek için yarı izole 

bölgelerde  yaptıkları çalı�mada çiftle�melerin % 90’ının 7,5 km uzaklıkta, % 

50’sinin ise  2,5 km içersinde gerçekle�ti�ini belirlemi�lerdir. Ara�tırıcılar 

maksimum çiftle�me uzaklı�ının 15 km olarak saptadıklarını belirtmi�lerdir. 

Ruttner (1988), adalarda yapılacak çiftle�melerde iyi bir izolasyon için 

adayla kara arasında 3 km’lik uzaklı�ın yeterli olabilece�ini bildirmi�tir. 

Collins (1986), bal üretiminde koloniler arasında olu�an farklılıkların 

yorumlanmasında sosyal böceklerden olan bal arılarının bireysel davranı� yerine 

grupsal davranı� gösterdiklerinin dikkate alınması gerekti�ini vurgulamı�tır. 

Rinderer (1986), arıcılıkta en önemli hedef olan bal üretiminin artırılmasının, ıslah 

programlarının temel amacını olu�turdu�unu, ancak bal üretimi kabiliyeti 

yönünden en iyi kolonilerin seçiminde hala standart bir yöntemin olmadı�ını dile 

getirmi�lerdir. Laidlaw and Page (1986) ve Collins (1986)’e göre; kolonilerin 

akrabalık yapısı, ana arıların havada fazla sayıda erkek arılarla çiftle�mesi, 

cinsiyet olu�umunda görülen haplo-diploid sistem ve akrabalı yeti�tiricilikte 

diploid erkek arıların olu�ması sonucu yavru üretiminin azalması bireysel 

seleksiyonda güçlükler olu�turmaktadır. 

Fresnaye and Lavie (1977), bölgesel ırkların korunması ve seleksiyonu için 

bölgesel ve ülkesel rezervlerin bulundurulması gerekti�ini vurgulamaktadırlar. 

Özellikle bal üretim performansının çok sayıda çevresel etkiler altında olu�ması 

nedeniyle belli bir bölgede yüksek performans gösteren bir ırkın, di�er bir bölgede 

farklılık gösterebilece�ini bildirmi�lerdir. 

Nitekim, Frühwirt (1996), bal veriminin % 75’inin çevre ko�ullarından, % 

25’inin de genetik yapıdan kaynaklandı�ını bildirmi�tir. 

Do�aro�lu (1999), ekotiplerin, bölgesel adaptasyona en iyi uyumu 

göstermeleri nedeniyle o yöre ko�ullarında en yüksek performansı yansıttıklarını 

belirtmektedir. Benzer sonuç Kaftano�lu vd. (1993) tarafından farklı genotiplerin 

bölgesel uyum ve performanslarını de�erlendikleri ara�tırmada saptanmı�tır. 

Ara�tırıcılar, Ege Bölgesi arılarının güney bölgelerde �talyan, Karniyol ve Kafkas 

arılarına göre daha üstün performans gösterdiklerini ifade etmi�lerdir. 
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Bir koloninin performansının de�erlendirilmesinde do�rudan ölçülen bal 

üretkenli�i yanında, Bornus (1967), Ruttner (1972) ve Ruttner (1988)’e göre 

kolonilerin o�ul e�ilimi, sakinli�i, kı�lama kabiliyeti ve ilkbahar geli�me 

kabiliyeti gibi biyolojik özellikleri önemli performans ölçütleridir. 

Root (1972), ergin arı populasyonunun yöreye göre de�i�mekle birlikte 

genelde yaz aylarında en yüksek düzeye ula�tı�ını, sonbahara do�ru dü�tü�ünü 

saptamı�tır.  

Do�aro�lu (1981), hırçınlı�ın koloni gücü dı�ındaki birçok faktörden 

etkilendi�ini, gerek yorumunun gerekse çözümünün oldukça güç bir özellik 

oldu�unu bildirmi�tir. 

Adam (1983), Anadolu arısının (A. mellifera anatoliaca) yüksek bir kı�lama 

yetene�ine sahip oldu�unu, ancak ırk içerisinde bu özellik bakımından varyasyon 

bulundu�unu bildirmi�tir.  

Birden fazla karakterin seleksiyonunda indeks yöntemi kullanılmaktadır. Bu 

seleksiyon yönteminde her koloni için bütün karakterleri temsil edecek bir indeks 

de�eri belirlenir. Daha sonra koloniler en yüksek indeks de�erinden en dü�ü�e 

do�ru sıralanır ve ihtiyaç düzeyinde koloniler damızlık olarak seçilir. Bu 

yöntemin fazla sayıda koloni ihtiva eden denemelere imkan tanıması sebebiyle bal 

arılarında uygulanması avantajlı ve güvenilirdir. Bu sayede standart hata küçülür, 

kalıtım derecesi daha güvenilir bir hal alır ve indeks de�erinin yı�ın genotipe 

tekabül etme ihtimali yükselir (Rinderer, 1986; Engelsdorp and Otis, 2000). 

Fıratlı ve Budak (1994), bal verimi ile ergin arı geli�imi arasında 

korelasyonun 0.55 ve bal verimi ile kuluçka alanı geli�imi arasında korelasyonun 

0.53 oldu�unu belirlemi�lerdir. 

Dülger (1997), koloni populasyonu ile bal verimi arasında korelasyon 

katsayısını 0.39, nektar akımı dönemindeki koloni ba�ına ortalama a�ırlık kazancı 

ile kolonilerin bal verimleri arasındaki korelasyonu 0.96 olarak buldu�unu 

bildirmi�tir. 

Farrar (1937), güçlü kolonilerin daha fazla bal verdi�ini, bir kolonideki 

birey sayısı ile bal verimi arasındaki korelasyonun 0.93 düzeyinde oldukça yüksek 

oldu�unu bildirmi�tir. 
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Collins (1986), Banby’e (1967) atfen yıllık bal verimi ile yıllık kuluçka 

etkinli�i arasındaki korelasyon katsayısının 0.82 oldu�unu belirtmi�tir. 

Ritter et al., (2001), bal verimi ile kı�lama yetene�i arasındaki korelasyon 

katsayısını 0.13, bal verimi ile koloni büyüklü�ü arasındaki korelasyon katsayısını  

0.21 ve kı�lama yetene�i ile koloni büyüklü�ü arasındaki korelasyon katsayısını 

ise  0.26 olarak bulduklarını bildirmi�lerdir (�engonca, 2004). 

Woyke (1984), i�çi arı populasyonu ile bal verimi arasındaki korelasyon 

katsayısını 0.62 olarak buldu�unu ve bal üretiminin yavru miktarından çok, ergin 

arı populasyonuna ba�lı oldu�unu bildirmi�tir. 

Cale and Gowen (1956), koloni populasyonu ile bal verimi arasındaki 

korelasyon katsayısını 0.93; yumurtlama oranı ile bal verimi arasındaki ili�kiye ait 

korelasyon katsayısını 0.70 olarak bulmu�lardır. 

Szabo and Lefkovitch (1989), koloni populasyonu ile bal verimi arasındaki 

korelasyon katsayısını 0.62,  kuluçka üretim etkinli�i ile bal verimi arasındaki 

korelasyon katsayısını ise 0.65 olarak hesapladıklarını belirtmi�lerdir. 

Bienefeld and Pirchner (1992), bal verimi ile koloni büyüklü�ü, hırçınlık 

e�ilimi ve kı�lama yetene�i arasındaki korelasyon katsayılarını sırasıyla 0.21, 0.04 

ve 0.13; koloni büyüklü�ü ile kı�lama yetene�i arasındaki korelasyon katsayısını 

ise 0.26 olarak bulduklarını ifade etmi�lerdir. 

Genç (1993), üç farklı grupta yaptı�ı çalı�mada arılı çerçeve sayısı ile bal 

verimi arasındaki korelasyon katsayısını Mayıs ayında 0.62-0.72 ve Haziran 

ayında 0.57-0.73 olarak bulmu�tur. Bal verimi ile yavru alanı arasında ise 0.63-0.7 

düzeylerinde oldukça yüksek bir korelasyon saptamı�tır.  

Alata� vd. (1994), kolonilerin kuluçka üretim etkinlikleri ile bal verimleri 

arasında -0.46 düzeyinde önemli ve negatif bir ili�ki, koloni populasyonu ile 

kuluçka üretim etkinli�i arasında 0.63 düzeyinde önemli ve pozitif bir ili�ki, bal 

verimi ile koloni populasyonu arasında da 0.18 düzeyinde önemsiz ve pozitif bir 

ili�ki bulmu�lardır.  

Güler (1995), kolonilerin kuluçka üretim etkinlikleri ile bal verimleri 

arasında 0.82, bal verimi ile koloni populasyonu geli�imi arasında 0.92, koloni 
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populasyonu ile kuluçka üretim etkinli�i arasında 0.55 ve arılı çerçeve sayısı ile 

i�çi arıların i�neleme e�ilimleri arasında 0.54 düzeyinde korelasyon katsayısı 

buldu�unu belirtmi�tir. 

Dodolo�lu ve Genç (2002), kuluçka üretim etkinli�i ile ergin arı geli�imi 

arasında 0.60 düzeyinde pozitif ve önemli bir ili�ki oldu�unu ve aynı zamanda bal 

verimi ile koloni a�ırlık artı�ı arasında 0.68 düzeyinde pozitif ve önemli (p<0.05) 

bir ili�kinin bulundu�unu bildirmi�lerdir. 

Akyol (1998), arılı çerçeve sayısı ile bal verimi arasında 0.85, arılı çerçeve 

sayısı ile kuluçka üretim etkinli�i arasında 0.84, arılı çerçeve sayısı ile koloni 

a�ırlık artı�ı arasında 0.89, kuluçka üretim etkinli�i ile bal verimi arasında 0.82, 

kuluçka üretim etkinli�i ile koloni a�ırlı�ı arasında 0.65, bal verimi ile koloni 

a�ırlı�ı arasında 0.95 düzeyinde yüksek ve pozitif bir ili�ki bulmu�tur. 

Mostajeran et al. (2006), koloni populasyonu ile kuluçka üretim etkinli�i 

arasında korelasyon katsayısını 0.81 olarak bulduklarını, Yücel ve Köso�lu 

(2011), ise kuluçka alanı ile bal verimi arasında do�rusal bir ili�ki olmadı�ını 

bildirmi�lerdir. 

Bornus (1967), bal arılarında bal veriminin kalıtım derecesinin dü�ük olması 

nedeniyle bir ırk içinde bu özelli�in genetik düzeyde ancak % 23 oranında 

artırılabilece�ini bildirmi�tir. 

William and Essl (1993), bal verimi, kı�lama sonrası ve nektar akımı öncesi 

arılı çerçeve sayısı için kalıtım derecelerini (h2) sırasıyla 0.24, 0.18 ve 0.19 olarak 

bulduklarını bildirmi�lerdir (Akyol, 1998). 

Collins (1986), Soller and Bar-Cohen’e (1967) atfen varyans analizi 

hesaplama yöntemini kullanarak yıllık bal verimi kalıtım derecesini 0.58 olarak 

bulduklarını, Banby’e (1967) atfen ebeveyn-yavru regresyonu hesaplama 

yöntemini kullanarak yıllık kuluçka etkinli�i kalıtım derecesini 0.90, yoncada ve 

pamukta bal verimi kalıtım derecesini sırasıyla 1.00 ve 0.75 olarak buldu�unu 

bildirmi�tir. Aynı yazar, Pirchner et al.’a (1962) atfen varyans analizi yöntemiyle 

bal verimi ve kuluçka etkinli�i kalıtım derecelerini sırasıyla 0.23 ve 0.35 olarak 

bulduklarını, Vesely and Siler’e (1963) atfen ebeveyn-yavru regresyonu 

hesaplama yöntemini kullanarak bal verimi kalıtım derecesini 0.16-0.19, nektar 
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akımından 6 hafta önceki kuluçka etkinli�i kalıtım derecesini ise 0.30-0.41 olarak 

bulduklarını belirtmi�tir. 

Bar-Cohen et. al. (1978), �talyan bal arılarında yaptıkları çalı�mada bal 

verimine ait kalıtım derecesini 0.54 olarak bulduklarını bildirmi�lerdir. 

Moritz (1984), Zawilski’e (1974) atfen bal verimi kalıtım derecesini 0.16-

0.25 buldu�unu, Kriwzow’a (1976) atfen bal verimi kalıtım derecesini 0.27, 

kuluçka etkinli�i kalıtım derecesini 0.23 olarak buldu�unu ifade etmi�tir.  

Bienefeld and Prichner (1990), i�çi arılarda yaptıkları çalı�mada bal verimi 

kalıtım derecesini 0.26, Oldroyd et al. (1987), ise 0.42 olarak hesapladıklarını 

bildirmi�lerdir. 

Najafgholian et al.(2011), bal verimi kalıtım derecesini 0.18, Mostajeran et 

al. (2006), koloni populasyonu, kuluçka etkinli�i ve bal verimi kalıtım 

derecelerini sırasıyla 0.50, 0.69 ve 0.46 olarak bulmu�lardır. 

Collins et al. (1984), kolonilerin hırçınlık e�ilimi kalıtım derecesini 0.57 

olarak bulduklarını bildirmi�lerdir. 

Ege Bölgesindeki arıcılık çalı�maları ilk kez 1983 yılında Alev Settar 

tarafından gerçekle�tirilmi�tir. Settar (1983), Ege Bölgesi bal arısı populasyonu 

üzerine yaptı�ı biyometrik çalı�mada morfolojik olarak önemli bir varyasyonun 

olmadı�ını ve genelde tek bal arısı populasyonunun hakim oldu�unu bildirmi�tir. 

Ayrıca bölge arılarının �talyan ve Kafkas arı ırkları arasında geçit populasyonu 

karakterinde oldu�u izlenimini belirtmi�tir. 

Öztürk vd. (1992), Ege Bölgesi arı populasyonlarında bazı morfolojik 

özelliklerin ara�tırılması ve incelenen bölge arılarında varyasyonun tespiti 

amacıyla 33 yöreden toplam 277 örnek toplamı�lar, her bir örnekten 20 birey 

kullanılarak 37 morfolojik karakteri incelemi�lerdir. Mu�la 1 (Merkez, Ula, 

Marmaris, Datça), Mu�la 2 (Yerkesik, Fethiye, Dalaman, Köyce�iz) ve Mu�la 3 

(Milas, Bodrum)’dan sa�ladı�ı i�çi arılar üzerinde morfolojik ölçümler sonucu 

temel bile�enler analizine göre Mu�la 1ve Mu�la 2’nin birlikte kümelendiklerini 

Mu�la 3’ün ise bunlardan ayrıldı�ını bildirmi�lerdir. 

Alata� vd. (1994), Menemen, Foça ve Bayındır yöresi bal arılarını (Apis 

mellifera L.) bazı özellikler yönünden kar�ıla�tırmı�lardır. Kı�ın koloni 
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kayıplarının en fazla % 55 ile Foça yöresi arılarında görüldü�ünü bunu % 50’lik 

kayıp ile Bayındır yöresi arılarının izledi�ini ve en az kaybın % 33 ile Menemen 

yöresi arılarında oldu�unu bildirmi�lerdir. Ara�tırıcılar, üç yöre arısının bal hasatı 

sırasındaki arı geli�imini 1991 yılında önemli (P<0.01) düzeyde farklı 

bulduklarını ve Foça yöresi arılarında 12.35 adet, Menemen yöresi arılarında10.09 

adet ve Bayındır yöresi arılarında 8.18 adet arılı çerçeve olarak saptamı�lardır. 

1993 yılında bal hasatı sırasında arı ailesi geli�imi bakımından yöre arılarının 

önemli farklılık göstermediklerini ve çok kurak geçen 1992 yılı verilerinin 

de�erlendirmeye alınmadı�ını belirtmi�lerdir. Yıl birle�tirmesine göre 1991–1993 

yıllarında yöreler arasında ortalama arılı çerçeve sayısı bakımından istatistiki 

olarak önemli farklılı�ın olmadı�ını ve ortalama arılı çerçeve saysının Menemen 

yöresi arılarında 12.80 adet, Bayındır yöresi arılarında 12.45, Foça yöresi 

arılarında 12.35 olarak belirlemi�lerdir. 1991 yılında kuluçka etkinli�i bakımından 

da üç yöre arısını önemli (P<0.01) düzeyde farklı bulmu�lardır. Kuluçka 

etkinli�ini en fazla Foça yöresi arılarında, en az ise Bayındır yöresi arılarında 

belirlemi�lerdir. 1993 yılı kuluçka etkinli�i bakımından yöre arıları arasında 

önemli farklılı�ın olmadı�ını bildirmi�lerdir. Ara�tırıcılar, kurak geçen 1992 yılı 

verilerini dikkate almadıklarını belirtmi�lerdir. Yıl birle�tirmesine göre kuluçka 

etkinli�i yönünden yöre arılarının ortalama de�erlerini istatistiki olarak önemli 

(P<0.01) bulmu�lardır. En yüksek de�eri sa�layan Menemen yöresi arılarının 

ortalamaları Bayındır yöresi arılarından önemli (P<0.01) düzeyde farklı, fakat 

Foça yöresi arılarınınkinden önemsiz düzeyde farklı bulmu�lardır. Ara�tırıcılar, 

1991 yılında bal verimi bakımından üç yöre arısını önemli (P<0.01) düzeyde 

farklı bulduklarını, ortalama bal veriminin Foça yöresi arılarında 26.89 kg, 

Menemen yöresi arılarında 22.72 kg ve Bayındır yöresi arılarında 16.14 kg 

oldu�unu belirlemi�lerdir. 1992 ve 1993 yıllarında bal verimi bakımından yöre 

arılarının önemli bir farklılık göstermedi�ini bildirmi�lerdir. Ara�tırıcılar, kurak 

geçen 1992 yılı verilerini göz ardı ederek, 1991 yılı ve 1993 yılı bal verimleri 

tekerrür sayılarını e�itleyerek yıl birle�tirmesi sonucunda ortalama bal verimleri 

arasında istatistiki olarak önemli farklılı�ın olmadı�ını bildirmi�lerdir.  

Gürel (1995), Ege ve Akdeniz Bölgesinde ana arı üretimi yapan iki ticari 

i�letmeden sa�ladı�ı ana arılarla yapmı� oldu�u çalı�mada ba�langıç, birinci 

generasyon ve ikinci generasyondaki verimleri kar�ıla�tırmı�tır. Ara�tırıcı, birinci 

generasyon kolonilerinde ba�langıç generasyonuna göre fizyolojik özelliklerde az 

da olsa bir artı� oldu�unu, fakat ikinci generasyon kolonilerinin hem ba�langıç 

hem de birinci generasyon kolonilerinden oldukça dü�ük de�erler gösterdi�ini 
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bildirmi�tir. Ara�tırıcı, ikinci generasyon kolonilerinde gözlenen verim 

dü�üklü�ünde ana arıların yapay tohumlanmasından ayrı olarak, kolonilerin geç 

olu�turulması, yayla ve çam balı üretim alanlarında ya�anan olumsuzlukların da 

etkili oldu�unu belirtmi�tir. Ayrıca ikinci generasyonda ölçümleri aldı�ı 1994 

yılında yazın çok sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle, yayla balının üretilmedi�ini 

ve çam balı üretiminin de az oldu�unu vurgulamı�tır.  

Güler (1995), Anadolu, Kafkas, Mu�la, Gökçeada, Trakya ve Alata 

genotiplerine ait bal arısı gruplarını fizyolojik özellikler bakımından 

kar�ıla�tırmı�tır. Ara�tırıcı, arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık 

e�ilimi, kı�lama yetene�i ve bal verimi özellikleri bakımından gruplar arasındaki 

farklılı�ın önemli (P<0.001) oldu�unu belirtmi�tir. Ara�tırıcı, en fazla ortalama 

bal veriminin 50.16 kg ile Mu�la genotip grubundan elde edildi�ini bildirmi�tir. 

Dülger (1997), Kafkas, Anadolu ve Erzurum bal arısı genotiplerinin 

Erzurum ko�ullarında performanslarını belirledi�i çalı�mada, gruplar arasında arılı 

çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı ve hırçınlık e�ilimi bakımından farklılı�ı 

önemli (P<0.05), koloni a�ırlık artı�ı ve bal verim de�erleri bakımından ise 

farklılı�ın önemsiz oldu�unu belirlemi�tir. Ara�tırıcı, en fazla ortalama bal 

veriminin 35.41 kg ile Erzurum genotip grubundan elde edildi�ini ortaya 

koymu�tur. 

Akyol (1998), Kafkas, Mu�la ve kar�ılıklı melezlerinin (KxK, MxM, KxM 

ve MxK) Adana ko�ullarında performanslarını belirledi�i çalı�mada, gruplar 

arasında arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, koloni 

a�ırlık artı�ı ve bal verim de�erleri bakımından farklılı�ın önemli (P<0.01), 

kı�lama yetene�i bakımından ise önemsiz oldu�unu bildirmi�tir. Ara�tırıcı, en 

fazla ortalama bal verimini 1996 ve 1997 yıllarında sırasıyla 16.15 kg ve 46.03 kg 

ile Mu�la x Kafkas melez genotip grubundan elde edildi�ini bildirmi�tir. 

Koç (2008), Kafkas, �talyan ırkları ve Anadolu arısı Ege ekotipi ile bazı 

melezlerinin Ege Bölgesi ko�ullarındaki koloni geli�imleri üzerine yaptı�ı 

çalı�mada, gruplar arasında arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, kı�lama 

yetene�i ve bal verim de�erleri bakımından farklılı�ın önemli (P<0.01; P<0.05), 

hırçınlık e�ilimi bakımından farklılı�ın önemsiz oldu�unu belirtmi�tir. Ayrıca, 

ara�tırıcı küresel ısınmanın tarıma olan etkilerinin tartı�ıldı�ı günlerde, 2006–

2007 yıllarında ya�anan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların kolonilerin bal 
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verimlerini önemli düzeyde dü�ürdü�ünü, en fazla ortalama bal veriminin 7.8 kg 

ile �talyan� x Ege� melez genotip grubundan elde edildi�ini bildirmi�tir. 

Ara�tırıcı, ileriki yıllarda da bu durumun devam edece�i dü�ünüldü�ünde, bazı 

önlemlerin en kısa zamanda alınmasının do�ru olaca�ını dü�ünmektedir. Bu 

nedenle sıcak stresine kar�ı koloni yönetiminde yeni yakla�ımların ele alınması ve 

ileride bu yönde çalı�maların yapılmasının yararlı olaca�ını ifade etmi�tir.   
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

3.1.1. Arı materyali 

Deneme materyali olarak; �zmir ilinde sabit ya da dı�arıdan arı girmemi� 

(kapalı) arılıklarda yapılan incelemelerde kolonilerin gücü (arılı çerçeve sayıları), 

kolonideki yavru alanı ve bal miktarı, arıların kitin rengi, koloninin sa�lı�ı ve 

sakinli�i bakımından üstün oldukları belirlenen 201 adet koloni seçilmi�tir. 

Koloni seçiminde, ilçelerin sahip oldukları koloni varlıkları dikkate alınarak nisbi 

temsil sistemi uygulanmı�tır. Buna göre; Alia�a 8, Bayındır 14, Bergama 60, 

Çe�me 7, Dikili 7, Kınık 6, Kiraz 7, Menderes 11, Menemen 20, Ödemi� 17, 

Seferihisar 3, Selçuk 7, Tire 14, Urla 11, Beyda� 3 ve Merkez ilçeden (Kar�ıyaka) 

5 koloni seçilmi�tir. Seçilerek satın alınan toplam 201 kolonilik temel sürü bu 

projenin ba�langıç materyalini olu�turmu�tur.  

Proje materyalinin toplanmasına 2007 yılı Temmuz ayının ortalarında 

ba�lanmı�tır. Bu tarihten itibaren bölgemizdeki arıcıların �zmir dı�ında olmaları 

nedeniyle 2007 yılında proje materyalinin olu�turulmasında Bergama'dan 60 

koloni ve Menemen’den de 20 koloni seçilerek toplam 80 koloni 

olu�turulabilmi�tir. Geri kalan 121 koloni Menemen ve Bergama ilçeleri hariç 

yukarıda belirtilen 14 ilçeden 2008 yılının Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında 2007 yılında üretilen ana arılı kolonilerden seçilmi�tir. Belirlenen 201 

koloni 30 üreticiden satın alınarak ETAE’ne getirilmi�tir. 

Ana arı yenileyen, o�ul veren ve sönen koloniler deneme dı�ı bırakılmı�tır. 

3.1.2. �zmir ilinin iklim özellikleri 

�zmir ilinde Akdeniz iklimi hakimdir. Sırada�ların denize dikey durumda 

olması ve fazla yüksek olmaması il sınırları içinde benzer iklim özelliklerinin 

görülmesine neden olmaktadır. �limizde dört mevsim belirgin olarak 

ya�anmaktadır. Son 35 yıllık veriler incelendi�inde (1975-2010) ilimizde en sıcak 

aylar Temmuz-A�ustos, en so�uk ay Ocak ayıdır (�zmir Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlı�ı �l Müdürlü�ü, 2011). Son yıllarda kuraklık ve yüksek 
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sıcaklıklar kolonilerin bal verimlerini önemli düzeyde dü�ürmü�tür. �zmir iline ait 

sıcaklık ve ya�ı� verileri Çizelge 3.1’de verilmi�tir (DM�, 2010). 

Çizelge 3.1. �zmir ili sıcaklık ve ya�ı� verileri (DM�, 2010). 

AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Uzun yıllar içinde gerçekle�en ortalama de�erler (1975 - 2008) 

Ortalama Sıcaklık  

(°C) 
8.9 9.2 11.8 16.0 20.9 25.8 28.2 27.6 23.6 19.0 13.8 10.4 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 
12.6 13.2 16.5 20.9 26.1 31.0 33.3 32.8 29.1 24.2 18.2 13.8 

Ortalama En Dü�ük 

Sıcaklık (°C) 
5.9 5.9 7.9 11.5 15.6 20.3 22.8 22.6 18.8 14.9 10.4 7.6 

Ortalama Ya�ı� 

Miktarı (mm) 
121.1 91.8 81.2 48.8 26.4 6.6 2.4 1.5 19.5 43.5 112.7 134.3 

 Uzun yıllar içinde gerçekle�en en yüksek ve en dü�ük de�erler (1975 - 2009)* 

En Yüksek Sıcaklık 

(°C) 
20.4 23.5 30.5 32.1 37.5 41.3 42.6 43.0 40.1 36.0 29.0 25.2 

En Dü�ük Sıcaklık  

(°C) 
-4.0 -5.0 -3.1 0.6 7.0 10.0 16.1 15.6 12.6 5.7 0.0 -2.7 

 2010 yılında gerçekle�en en yüksek ve en dü�ük de�erler 

Ortalama Sıcaklık  

(°C) 
9.4 11.6 11.7 15.7 20.6 24.2 27.6 28.6 23.1 19.6 13.3 11.8 

Ortalama En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 12.6 15.7 17.3 22.2 28.0 30.5 33.4 35.7 30.0 26.1 18.9 15.5 

Ortalama Ya�ı� 

Miktarı (mm) 108.8 199.6 20.2 51.0 23.4 16.6 7.0 - 28.0 17.0 70.0 165.8 
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3.2. Yöntem 

3.2.1. Damızlık kolonilerinin seçimi 

2009 ve 2010 yıllarında, kolonilerin bir önceki yıl performans verilerine 

göre koloni indeks de�erleri hesaplanmı�tır. Koloni indeksine göre ilk 50’ye giren 

koloniler damızlık olarak seçilmi�tir (Cobey and Lawrence, 1988).   

3.2.2. Bakıcı kolonilerinin seçilmesi 

Ana arı üretmek için yapılacak larva transferlerinde tutma oranını artırmak 

amacıyla arılıkta bulunan güçlü ve geli�me hızı yüksek iki katlı (minimum 17-18 

çerçeveli) kolonilerden 9 tanesi bakıcı kolonisi olarak seçilmi�tir. Seçilen 

kolonilerin ana arısı larva transferinden iki gün önce alınarak anasız duruma 

getirilmi�tir. Arıların sıkı�masını sa�lamak amacıyla ikinci kattaki peteklerin arısı 

silkelenerek fazla petekler alınmı� ve koloniler tek kata indirilmi�tir. Bakıcı 

kolonilerinin içindeki petekler bal- polen- kapalı yavru- açık yavru- larva transferi 

için bo�luk- açık yavru- kapalı yavru- polen- bal olacak �ekilde yeniden 

düzenlenmi�tir. Hazırlanan 9 adet bakıcı kolonisi her gün 1/1 oranında 

hazırlanmı� �eker �urubuyla beslenmi�tir. 

3.2.3. Larva transferi yapılacak ana arı yüksüklerinin (hücrelerinin) 

hazırlanması 

�çerisine larva transferi yapılacak yüksükler saf bal mumundan yapay olarak 

hazırlanmı�tır. Parlak renkte, kokusuz saf bal mumu çift cidarlı eritme kabında 

eritilmi�tir. Su içerisinde bekletilerek suya doyurulmu� yüksük kalıbı önce suya 

sonra erimi� bal mumuna ve sonra tekrar suya batırılarak elde edilen yüksükler bir 

çıta üzerine erimi� bal mumu yardımıyla monte edilmi�tir. Elde edilen yüksükler, 

10–11 mm derinli�inde ve 9-10 mm çapındadır. Üzerinde 15 adet yüksük bulunan 

bu çıtalardan üç adedi bir çerçeveye takılmı�tır (Laidlaw, 1979). 

3.2.4. Larva transferinin yapılması 

Çerçevelere tutturulmu� olan yüksüklerin dibine 1/1 oranında suyla 

sulandırılmı� arı sütünden bir kibrit çöpünün ucuyla bir damla bırakılmı�tır. 
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Böylece transfer edilecek larvanın zedelenmeden yüksük içine bırakılması ve 

larvanın kuruması önlenerek a�ılama randımanının artması sa�lanmı�tır. Arı sütü 

bırakılmı� bu yüksüklerin içerisine bir günlük (24 saat) i�çi larvalar transfer 

edilmi�tir. Larvanın petek gözünden alınarak yüksüklere transferinde, transfer 

ka�ı�ı adı verilen basit bir alet kullanılmı�tır (Laidlaw, 1979).  

2008 yılı koloni indeksine göre ilk 50’ye giren kolonilerden 200 adet ana arı 

üretmek için a�ılamadaki kayıplar da dikkate alınarak her bir koloniden 7’�er ana 

arı olmak üzere 27.03.2009, 29.03.2009, 01.04.2009 ve 03.04.2009 tarihlerinde 

larva transfer yöntemiyle 350 adet ana arı üretilmi�tir. Transfer i�leminde larvalar 

bakıcı kolonilere homojenli�i sa�lamak amacıyla e�it olarak da�ıtılmı�tır.  Yapay 

tohumlanan ana arıların kabulündeki sorunlardan dolayı tekrar 350 adet ana arı 

üretilmi�tir. Larva transfer i�lemleri ETAE arılı�ında yapılmı�tır. 

2009 yılı koloni indeksine göre ilk 50’ye giren kolonilerden 200 adet yeni 

ana arı üretmek için 31.03.1010, 02.04.2010, 05.04.2010, 08.04.2010 ve 

12.04.2010 tarihlerinde larva transferleri yapılmı�tır. Deneme materyali için; 

gerek çıkı�taki, gerekse kabullenmedeki kayıplar göz önüne alınarak her bir 

koloniden 6’�ar adet olmak üzere toplam 300 adet larva transferi yapılmı�tır. 

Transfer i�leminde larvalar bakıcı kolonilere homojenli�i sa�lamak amacıyla e�it 

olarak da�ıtılmı�tır. Transfer i�lemleri kolonilerin kı�ladı�ı Menderes ilçesi 

Gümüldür mahallesinde yapılmı�tır. Larva transferi için petekteki larvanın 

sırtından ka�ık nemlendirilerek ka�ı�ın ucuna alınmı�tır. Alınan larva tersi bir 

hareketle yüksü�ün tabanına tam ortaya gelecek �ekilde bırakılmı�tır. A�ılama 

i�lemi biter bitmez a�ılama çerçevesi bakıcı (üretim) kolonisinde açık yavrulu 

peteklerin tam ortasına bırakılmı�tır (Laidlaw, 1979). Her bakıcı kovana iki adet 

a�ılama çerçevesi (90 adet larva) verilmi�tir. 
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�ekil 3.1. Larva transferinin yapılması 

3.2.5. Çiftle�tirme kolonilerinin (ru�et) hazırlanması ve ana arı 

yüksüklerinin (hücrelerinin) verilmesi 

Çiftle�tirme kolonileri larva transferinden sekiz gün sonra hazırlanmı�tır. 

Yöre arısından olu�turulan bu koloniler, yavrulu ve ballı olmak üzere toplam üç 

arılı çerçeve gücünde hazırlanmı�tır. Transfer edilerek bakıcı kolonilerine verilen 

larvalar, çıkı�larına iki gün kala, larva transferinin 10. gününde çiftle�tirme 

kolonilerine verilmi�lerdir. Ana arı hücreleri yavrulu petekler üzerine yavrulu 

alanın ortasına gelecek �ekilde yapı�tırılarak sabitle�tirilmi�tir. Çiftle�tirme 

kovanlarının üzerine ana arıların üretildi�i kovan numaraları yazılmı�tır. Ana arı 

hücreleri verildikten iki gün sonra tüm çiftle�tirme kolonileri kontrol edilerek ana 

arı çıkı�ları belirlenmi�tir. Ana arı görülmeyen veya çıkı� yapmayan aynı koloniye 

ait olmak üzere ikinci bir yüksük daha verilmi�tir (Akyol, 1998). 

3.2.6. Erkek arı yeti�tiricili�i 

Koloni indeksine göre ilk 50’ye giren kolonilerden erkek arı üretmek için 

ana arıların çiftle�me tarihinden yakla�ık 40-45 gün önce orta kısımları kesilmi� 



 21 

kabartılmı� petekler bu kolonilere verilmi�tir. Böylece i�çi arılar tarafından erkek 

arı gözleri i�lenen bu peteklere ana arıların dölsüz yumurta bırakması sa�lanarak 

üretilen ana arıların çiftle�ece�i yeterli miktarda erkek arı yeti�tirilmi�tir.  

3.2.7. Ana arıların çiftle�mesi 

15.04.2009 ile 20.05.2009 tarihleri arasında suni tohumlama çalı�maları 

yapılmı� ve ana arı kayıpları da dikkate alınarak 304 adet ana arı tohumlanmı�tır. 

Ancak, yapay tohumlanan ana arıların kolonilere kabullendirilmesinde sorunlar 

ya�anmı�tır. Ana arılar kolonilere gerek ana arı kafeslerinde gerekse gömme 

kafeste verilmelerine ra�men, sadece 36 adet ana arı kabullendirilmi�tir. Suni 

tohumlama i�leminde ba�arı sa�lanamayaca�ı anla�ılınca proje materyali, ETAE 

arılı�ında olu�turulan izole bölgede 2008 yılı koloni indeksine göre ilk 50'ye giren 

kolonilerin erkek arıları ile do�al çiftle�tirilerek 203 kolonilik sürü 

olu�turulmu�tur. 

2009 yılında yapay tohumlanan ana arıların kolonilere 

kabullendirilmesindeki sorunlardan dolayı 2010 yılında üretilen ana arıların 

çiftle�mesi; arı kolonisi bulunmayan, kıyıya uzaklı�ı 11 km ve izole bir bölge 

konumundaki �zmir ili Karaburun ilçesi sınırlarında bulunan E�ek adasında 

gerçekle�tirilmi�tir. Koloni indeksine göre ilk 50’ye giren koloniler ve bu 

kolonilerden üretilen 200 adet ana arının çiftle�mesi için kondu�u ru�et koloniler, 

13.04.2010 tarihinde Karaburun ilçesinde bulunan E�ek adasına götürülmü�tür. 

Böylece E�ek adasında 200 adet ana arının 2009 yılı koloni indeksine göre ilk 

50’ye giren kolonilerin erkek arıları ile do�al olarak çiftle�mesi sa�lanmı�tır. Bu 

çalı�ma ile ülkemizde ilk defa ana arıların izole bir adada çiftle�meleri 

gerçekle�tirilmi�tir. �ekil 3.2’de yeti�tirilen ana arıların çiftle�melerinin 

gerçekle�ti�i E�ek adasının harita üzerindeki konumu görülmektedir. 
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�ekil 3.2. E�ek adasının harita üzerindeki konumu 

3.2.8. Kolonilerin çiftle�tirme kovanlarından deneme kovanlarına 

aktarılması ve e�itlenmesi 

2009 ve 2010 yılında yeti�tirilen ve çiftle�tirme kovanlarında çiftle�en ana 

arılar 05.05.2009 ve 13.05.2010 tarihlerinde Çi�li Sasalı Mahallesinde Langstroth 

tipi standart kovanlara aktarılarak önce 2’�er arılı çerçeveli kolonilere kabul 

ettirilmi� ve daha sonra koloniler ballı, polenli ve kapalı yavrulu petek takviyesi 

ile 6’�ar çerçeve olacak �ekilde e�itlenerek düzenlenmi�tir. 

3.2.9. Kolonilerin yönetimi 

3.2.9.1. Bakım 

Deneme süresince bütün kolonilere ba�langıçta i�lenmi� petek ve daha sonra 

aynı firma üretimi temel petek verilmi�tir. 

3.2.9.2. Besleme 

Deneme süresince bütün kolonilere erken ilkbaharda (Mart ayı) 1:1 (1kg 

�eker, 1 litre su) oranında �eker �urubu ile besleme yapılmı�tır. 2010 yılında ana 

arıların do�al çiftle�melerinin gerçekle�tirildi�i E�ek adasında nektar kayna�ı 

olmamasından dolayı damızlık kolonilere ve çiftle�tirme ru�etlerine iki günde bir 
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1:1 oranında �eker �urubu ve kekle besleme yapılmı�tır. Böylece damızlık 

kolonilerde üretilen erkek arı larvalarının i�çi arılar tarafından bozulması 

engellenmi�tir. Deneme süresince kolonilerin kı�a güçlü girebilmeleri için geç 

sonbaharda (Kasım ayı) 2:1 (2kg �eker, 1 litre su) oranında �eker �urubu ile 

besleme yapılmı�tır. Deneme kolonilerine Ocak ve �ubat aylarında kekle (1kısım 

bal, 1 kısım pudra �ekeri) besleme yapılmı�tır.  

3.2.9.3. �laçlama 

Deneme kolonilerine varroa (Varroa Jacobsoni Q.) mücadelesi için Kasım 

ve Mart aylarında etken maddesi Coumaphos ve Flumethrin olan ilaçlar de�i�imli 

olarak verilmi�tir. 

 

�ekil 3.3. E�ek adasındaki ana arı çiftle�tirme kutularının kontrolü 

 

3.2.10. Kayıt tutma, ölçüm alma ve gözlem 

Her generasyonda üretilen ana arılar kolonilere kazandırıldıktan sonra bu 

ana arıların kolonilerdeki döl populasyonu (i�çi arı mevcudu) kendi nesline 

döndükten sonra ölçümlere ba�lanmı�tır. Deneme kolonileri Temmuz ayından 

ba�layarak Kasım ayına kadar 21 günlük aralıklarla kontrol edilerek kolonilerin 
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arılı ve yavrulu çerçeve sayıları, hırçınlık e�ilimleri, koloni a�ırlık artı�ları, 

kı�lama yetenekleri ve bal verimleri ölçülerek kayıtlar tutulmu�tur. 

3.2.11.  Uygulanan gezginci arıcılık programı 

Koloniler 15 Nisan-02 Haziran 2008 tarihlerinde Menderes �lçesi Gümüldür 

Mahallesine (narenciye alanı), 03 Haziran-01 Temmuz 2008 tarihlerinde Bursa 

Karacabey �lçesi Kur�unlu Köyüne (ıhlamur, kestane alanı), 02 Temmuz-25 

A�ustos 2008 tarihlerinde Menemen Seyrek Mahallesine (pamuk, mısır ve bostan 

alanı), 25 A�ustos-15 Kasım 2008 tarihlerinde Yeni Foça’ya (kızılçam, püren ve 

koca yemi� alanı) götürülmü�tür. Kolonilerin kı�laması Menderes �lçesi 

Gümüldür Mahallesinde olmu�tur. 

Koloniler 02 Haziran-20 Haziran 2009 tarihlerinde Çi�li ilçesi Sasalı 

Mahallesine (okaliptus, yandak ve üçgül alanı), 20 Haziran-15 Temmuz 2009 

tarihlerinde Alia�a ilçesi Çıtak Köyüne (hayıt ve diken alanı), 15 Temmuz-30 

A�ustos 2009 tarihlerinde Menemen ilçesi Seyrek Mahallesine (pamuk, mısır ve 

bostan alanı), 30 A�ustos-22 Kasım 2009 tarihlerinde Foça ilçesi Yeni Foça 

Mahallesine (kızılçam, püren ve koca yemi� alanı) ve kı�laması için daha sıcak bir 

bölge olan Menderes �lçesi Gümüldür Mahallesi (bitlik, püren, koca yemi�, 

sandal, çiri�, karagan, sarma�ık, yenidünya ve narenciye alanı) DS� tesislerindeki 

alana götürülmü�tür. 

Koloniler 11 Mayıs-17 Haziran 2010 tarihlerinde Çi�li ilçesi Sasalı 

Mahallesine (okaliptüs, yandak ve üçgül alanı), 17 Haziran-15 Temmuz 2010 

tarihlerinde Alia�a ilçesi Çıtak Köyüne (hayıt ve diken alanı), 15 Temmuz-29 

Eylül 2010 tarihlerinde Menemen ilçesi Seyrek Mahallesine (pamuk, mısır ve 

bostan alanı), 29 Eylül-03 Aralık 2010 tarihlerinde Foça ilçesi Yeni Foça 

Mahallesi’ne (kızılçam, püren ve koca yemi� alanı) götürülmü�tür. Kolonilerin 

kı�ı geçirmeleri için 03 Aralık 2010 tarihinde ETAE Arıcılık �ubesinin arılı�ına 

ta�ınmı�tır.  
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3.2.12. Fizyolojik özellikler ve belirleme yöntemleri 

3.2.12.1. Arılı çerçeve sayısı (adet/koloni) 

Petek yüzeyleri i�çi arı ile tam kaplı olan çerçeveler arılı çerçeve sayısı 

olarak kaydedilmi�tir (Do�aro�lu, 1981). 

2008 yılı Temmuz ile Ekim ayları arasında 21 günlük aralıklarla bütün 

kolonilerin arı ile kaplı çerçeve sayıları belirlenerek, denemeyi tamamlayabilen 

kolonilerin arılı çerçeve sayıları 4 dönem için de�erlendirmeye alınmı�tır. 

2009 ve 2010 yılı Temmuz ile Kasım ayları arasında 21 günlük aralıklarla 

bütün kolonilerin arı ile kaplı çerçeve sayıları belirlenerek, denemeyi 

tamamlayabilen kolonilerin arılı çerçeve sayıları 5 dönem için de�erlendirmeye 

alınmı�tır. Kolonilerin 2008, 2009 ve 2010 yılı arılı çerçeve sayılarına ait veriler 

Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.12.2. Yavrulu çerçeve sayısı (adet/koloni) 

Üzerinde açık ve kapalı yavru bulunan çerçeveler, yavrulu çerçeve sayısı 

olarak tespit edilmi�tir (Kaftano�lu vd., 1993). 

2008 yılı Temmuz ile Ekim ayları arasında 21 günlük aralıklarla bütün 

kolonilerin yavru ile kaplı çerçeve sayıları belirlenerek, denemeyi tamamlayabilen 

kolonilerin yavrulu çerçeve sayıları 4 dönem için de�erlendirmeye alınmı�tır. 

2009 ve 2010 yılı Temmuz ile Kasım ayları arasında 21 günlük aralıklarla 

bütün kolonilerin yavru ile kaplı çerçeve sayıları belirlenerek, denemeyi 

tamamlayabilen kolonilerin yavrulu çerçeve sayıları 5 dönem için 

de�erlendirmeye alınmı�tır. Kolonilerin 2008, 2009 ve 2010 yılı yavrulu çerçeve 

sayılarına ait veriler Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.12.3. Hırçınlık E�ilimi (i�ne adet/koloni) 

Bal arılarının savunma davranı�ı üzerinde genetik yapı, endüstriyel ve 

tarımsal ilaçlarla, atmosferin elektrik potansiyeli, manyetik alan, basınç, nem, ı�ık, 

besin kaynakları ve sıcaklı�ın do�rudan; kolonideki arılardaki ya� da�ılımı, arı 

miktarı, yavru üretim etkinli�i, petek kabartma etkinli�i, hastalık, nektar akımı, 
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polen, su yetersizli�i ve anasızlı�ın ise dolaylı olarak etkileri bulunmaktadır. 

Hırçınlık, koloni üzerinde çalı�mayı güçle�tirmesi ve koloni gerilimini artırması 

nedeni ile verimlili�i olumsuz yönde etkileyen ve arıcılıkta istenmeyen bir 

özelliktir (Güler vd., 1999). 

Kolonilerin hırçınlık e�ilimini belirlemek için; her koloni için siyah renkli 

süet kuma�tan hazırlanan 4–5 cm çaplı pinpon topları kolonilerin uçu� delikleri 

önünde 1 dakika süreyle sarkaç gibi sallandırılmı�tır. Süre sonunda her top naylon 

torba içine konularak daha sonra topların üzerlerindeki i�neler cımbız ile 

çıkarılarak sayılmı�tır (Fıratlı ve Budak, 1994). Uygulama, 2008 yılının Temmuz 

ayında 1 kez, 2009 yılının A�ustos ve Eylül aylarında toplam 2 kez ve 2010 

yılının A�ustos ayında 1 kez yapılmı�tır. Kolonilerin 2008, 2009 ve 2010 yılı 

hırçınlık e�ilimlerine ait veriler Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.12.4. Koloni a�ırlık artı�ı (kg/koloni) 

Bütün koloniler nektar akımı ba�langıcı ve sonunda 100 g hassasiyetle aynı 

gün ve saatte baskülle tartılmı�tır. Her iki dönemde kolonilerde meydana gelen 

a�ırlık farkı koloni a�ırlık artı�ı olarak belirlenmi�tir (Dülger, 1997). 

2008, 2009 ve 2010 yıllarında deneme kolonilerinin tümü Menemen’in 

Seyrek köyünde hassas baskül ile pamuk nektarının ba�ladı�ı ve bitti�i tarihlerde 

tartılarak kolonilerin a�ırlık artı�ları belirlenmi�tir. Kolonilerin 2008, 2009 ve 

2010 yılı a�ırlık artı�larına ait veriler Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.12.5. Kı�lama yetene�i  (%) 

Kolonilerin sonbahar bakımlarında arılı çerçeve sayıları belirlenerek kı�a 

girmeleri sa�lanmı� ve takip eden ilkbahar bakımlarında arılı çerçeve sayıları 

yeniden tespit edilmi�tir (Güler, 1995). Kolonilerin kı�a giri� ve çıkı�ta belirlenen 

arılı çerçeve sayıları Genç (1993) tarafından bildirilen; (Kı�lama kabiliyeti = 

Bahara çıkan arılı çerçeve sayısı / Kı�a giren arılı çerçeve sayısı x 100) 

formülünden yararlanılarak kolonilerin kı�lama yetenekleri (%) oranlarıyla 

belirlenmi�tir. 

2008, 2009 ve 2010 yıllarında kolonilerin Ekim ayında kı�a giren arılı 

çerçeve sayıları ile Mart ayında bahara çıkan arılı çerçeve sayıları tesbit edilerek 
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kı�lama yetenekleri hesaplanmı�tır.  Kolonilerin 2008, 2009 ve 2010 yılı kı�lama 

yeteneklerine ait veriler Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.12.6. Bal verimi (kg/koloni) 

Yıl boyunca kolonilerden her hasatta elde edilen bal miktarları toplanarak 

kolonilerin yıllık bal verimleri belirlenmi�tir (Do�aro�lu, 1981). 

2008 yılında kolonilerden Haziran ayında Menderes �lçesi Gümüldür 

Mahallesinde narenciye alanında, Temmuz ve A�ustos aylarında Menemen �lçesi 

Seyrek mahallesinde pamuk alanında ve Foça’da çam alanında bal hasatı 

yapılmı�tır.  

2009 yılında kolonilerden Temmuz ve A�ustos aylarında Menemen �lçesi 

Seyrek mahallesinde pamuk alanında ve Foça’da çam alanında bal hasatı 

yapılmı�tır. 

 2010 yılında kolonilerde ilk bal hasatı A�ustos ayında Menemen ilçesi 

Seyrek köyünde pamuk alanında yapılmı�tır. Bütün kolonilerin 2/3’ü sırlı hale 

gelen ballı çerçeveleri alınıp üzerlerine kovan numaraları yazıldıktan sonra 

Arıcılık �ubesinin laboratuarına götürülmü�tür. Kolonilerin kendi gereksinimleri 

dı�ında üretmi� oldukları bal miktarları bal verimi olarak de�erlendirilmi�tir. Bu 

amaçla dolu ballık a�ırlıklarından bo� çerçeveli ballık a�ırlı�ının çıkarılması 

yöntemiyle bal verimleri saptanmı�tır (Güler, 1999). Kolonilerde kı�a girerken 

yapılan kontrollerde kovanlardaki fazla ballı petekler alınarak kovanlarda yer 

düzenlemesi yapılmı�tır. Her koloniye ait ballı petekler süzme yapılarak tartılmı� 

ve koloni kartlarına i�lenmi�tir. Kolonilerin 2008, 2009 ve 2010 yılı bal 

verimlerine ait veriler Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.13.  Her fizyolojik karaktere ait ortalamaların hesaplanması 

Yıl boyunca ölçümü yapılan her karaktere ait de�erlerin toplamının, ölçüm 

sayısına bölünmesiyle hesaplanmı�tır (Rinderer, 1986). Yıllara göre her fizyolojik 

karakterlere ait ortalamalar Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 
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3.2.14. Karakter indeksinin hesaplanması 

Her koloninin ölçülen her özelli�i 5 tam puan üzerinden de�erlendirilmi�tir. 

Bu amaçla her karakter için, ölçülen en yüksek de�er 5’e bölünüp elde edilen 

birim de�er 1 kabul edilmi� ve bu karaktere ait ortalama de�er birim de�ere 

bölünerek karakter indeksi hesaplanmı�tır (Rinderer, 1986). Örne�in; bir arılıktaki 

koloniler arasında en yüksek bal verimi 60 kg ve A kolonisinin bal verimi 15 kg 

ise; bu koloniye ait bal verim indeksi: 60 kg / 5 = 12 kg, 15 kg/12 kg= 1.25 olarak 

hesaplanmı�tır. Yıllara göre her koloniye ait karakter indeks de�erleri Ek 1, Ek 2 

ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.15. Koloni indeksinin hesaplanması 

Koloni indeksi, o koloniye ait her karakter için hesaplanan indeks 

de�erlerinin toplamıdır. Ancak toplamda hırçınlık istenmeyen özellik oldu�u için 

için eksi (-) de�er kullanılmı�tır (Rinderer, 1986). Örne�in; A kolonisinin arılı 

çerçeve indeksi = 2.50, yavrulu çerçeve indeksi =2.00, nektar toplama e�ilimi 

indeksi =2.50, bal verimi indeksi = 4.50, kı�lama e�ilimi indeksi = 4.00 ve 

hırçınlık e�ilimi indeksi =3.00 ise; bu koloniye ait Koloni �ndeksi = 

(2.50+2.00+2.50+4.50+4.00) - 3.00 = 12.50 olarak hesaplanmı�tır. 2008, 2009 ve 

2010 yıllarına ait koloni indeks de�erleri Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’de verilmi�tir. 

3.2.16. Uygulanan seleksiyon ve yöntemi 

Denemede kolonilerin kendi bireysel verimlerine dayanan kitle (mass) 

seleksiyon yöntemi uygulanmı�tır. Bal arılarında fenotipin tespitinde ana arı veya 

koloninin tümü de�erlendirildi�i için erkek ve di�ilerin seçiminde 

de�erlendirilecek materyal ana arıdır. Bu nedenle ana arılara ait fenotipik 

de�erlerden yararlanılmı�tır (Güler, 2006). 

2008 yılında 201 koloni ile ba�layan seleksiyon çalı�ması süresince her yıl, 

belirlenen 50 adet damızlık koloninin her birinden 4 adet olmak üzere 200 adet 

ana arı üretilip, bu 50 adet damızlık koloninin erkek arıları ile kontrollü 

döllenmeleri sa�lanmı�tır. Olu�turulan 200 kolonilik sürüde benzer gözlemler ve 

de�erlendirmeler yapılmı�tır. Üç yıl süren denemede iki generasyon elde 

edilmi�tir. 
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3.2.17.  Verilerin de�erlendirilmesi 

3.2.17.1. Fizyolojik özelliklere ait verilerin de�erlendirilmesi 

Arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık 

artı�ı, kı�lama yetene�i ve bal verimi özelliklerinin varyans analizinde öncelikle 

verilerin varyans analizi ön �artlarını sa�layıp sa�lamadı�ı incelenmi�tir. Buna 

göre tüm özelliklerin da�ılı�ına bakılmı�, bal verimi dı�ındaki özelliklerin normal 

da�ılı� göstermedi�i belirlenmi�tir. Di�er yandan, bu özelliklere ait veriler yıllara 

göre gruplandırıldı�ında gruplar arası varyansların homojen olmadı�ı 

saptanmı�tır. Ardından verilere karekök, arcsin ve logaritmik transformasyon vb. 

transformasyonlar uygulanmı� fakat yine normal da�ılım sa�lanamamı�tır. 

Sonuçta bal verimi hariç, varyans analizi ön �artlarını ta�ımayan di�er özelliklere 

ait verilere parametrik olmayan (Non-parametrik) analizler uygulanmı�tır. 

Parametrik olmayan verilere sahip; arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, 

hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık artı�ı ve kı�lama yetene�i özelliklerine üç yılın 

(2008, 2009 ve 2010) etkisinin incelenmesinde Kruskal-Wallis testi kullanılmı�tır.               

Non-parametrik analiz sonuçlarının sunulmasında incelenen özelliklerin gerçek 

de�erleri yanına onların ortalama sıra de�erleri verilmi�tir. Yıl etkisinin önemli 

bulunması durumunda, yılların birbirleriyle ikili kar�ıla�tırılmasında ise Mann-

Whitney U testi uygulanmı�tır. Bal verim de�erleri parametrik oldu�u için yıl 

etkisi tek yönlü varyans analizi (Tesadüf Parselleri Deneme Deseni) ile 

belirlenmi�tir. Bal verim özelli�inin yıllar arası farklılıklarını belirlemek amacıyla 

Duncan çoklu kar�ıla�tırma testinden yararlanılmı�tır (�kiz vd., 1996; Miran, 

2002).  Yine parametrik olmayan arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, 

hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık artı�ı ve kı�lama yetene�i özellikleri için yıllar 

içerisinde yöreler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Kruskal-Wallis testi 

uygulanmı�tır. 2008 yılında yavrulu çerçeve sayısı ve kı�lama yetene�i, 2009 

yılında ise hırçınlık e�ilimi özelli�i bakımından yöreler arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak önemli bulunmu�tur (P<0.05). Aralarında farklılık bulunan 

yörelerin de birbirleriyle ikili kar�ıla�tırılmasında Mann-Whitney U testi 

uygulanmı�tır. Bal verim de�erleri parametrik oldu�u için yıl içerisindeki yöreler 

arasındaki farklılıklarda da tek yönlü varyans analizi kullanılmı�tır. Bu çalı�mada 

inceleme konusu özelliklerin verilerinin analizlerinde SPSS (2006) (15.0) for 

Windows istatistik programından yararlanılmı�tır. 
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3.2.17.2. Genetik ilerleme ve seleksiyon üstünlü�ünün hesaplanması 

Seleksiyon üstünlü�ü (S), gelecek generasyon fertlerini meydana getirmek 

üzere seçilen kolonilerin fenotipik ortalaması ( sp ) ile bunların içerisinden 

seçildikleri orijinal grubun fenotipik ortalaması ( p ) arasındaki farktan 

hesaplanmı�tır  (S= sp - p ). 

Kantitatif karakterlerde seleksiyonla elde edilen genetik ilerleme sürü 

ortalamasında meydana gelen artı� ile de�erlendirilir. Seleksiyonla elde edilen 

ilerlemeye “Genetik �lerleme” denir. Genetik ilerleme (�G), seleksiyonun 

uygulandı�ı bütün ebeveyn generasyonlara ait fenotipik ortalama ile ilk seçilen 

ebeveynlerden elde edilen yavruların fenotipik ortalaması arasındaki fark olarak 

ifade edilir (Arıtürk, 1966). Üç yıl süren denemede toplam genetik ilerleme  

�G3 = µ3 - µ1 formülasyonuna göre hesaplanmı�tır. µ1 ve  µ3, 1. ve 3. yılın 

ortalamalarını ifade etmektedir.  

3.2.17.3. �ncelenen özelliklere ait kalıtım derecelerinin hesaplanması 

Ana arı birden fazla erkek arı ile çiftle�ti�i için kalıtım derecesinin 

hesaplanmasında ana arı ile yavrularının aynı özellikleri arasındaki regresyon 

katsayısından yararlanılmı�tır. Bu amaçla ana arılara ait verilerle bunların 

döllerine ait veriler bir araya getirilerek uygulanan regresyon analizi ile regresyon 

katsayısı (b) hesaplanmı�tır. (Y = a + bX).  Formüldeki X ba�ımsız de�i�ken 

olarak anaya ait özellikleri, Y ise ba�ımlı de�i�ken olarak aynı özelli�in yavrudaki 

düzeyini ifade etmektedir. a regresyon denklem sabitini, b ise regresyon 

katsayısını ifade etmektedir. Tek ebeveyne (ana) göre regresyon analizi yapıldı�ı 

için regresyon katsayısı (b) kalıtım derecesinin ½ (1/2 h2)’si kadardır (Collins, 

1986).   

3.2.17.4. �ncelenen özellikler arası ili�kiler 

�ncelenen özelliklere ait verilerin parametrik olmaması nedeniyle 

kolonilerde ölçümü yapılan özellikler arası ili�kilere ait fenotipik korelasyonlar 

Spearman Sıra Korelasyonu (Spearman’s rho) ile belirlenmi�tir (�kiz vd., 1996). 

Ayrıca Harvey (1990) programı kullanılarak genetik korelasyonlar belirlenmeye 

çalı�ılmı�tır.  
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4. BULGULAR VE TARTI�MA 

4.1. Fizyolojik Özelliklerin Yıllara Göre De�erlendirilmesi 

Denemede her yıl 200 adet ana arı yeti�tirildi�i halde ana arı de�i�tiren ve 

sönen koloniler denemeden çıkarıldı�ı için 2008 yılında 137, 2009 yılında 130 ve 

2010 yılında 142 koloni de�erlendirmeye alınabilmi�tir. 2008 yılında tüm yörelere 

ait koloniler mevcut iken 2009 yılında Beyda� ve Çe�me, 2010 yılında ise Urla ve 

Dikili yörelerine ait koloniler denemeyi tamamlayamamı�tır.  

4.1.1. Arılı çerçeve sayısı 

Kruskal-Wallis testi uygulanarak arılı çerçeve sayısı özelli�ine üç yılın 

(2008, 2009 ve 2010) etkisi incelenmi� ve yıl etkisi önemli (P<0.05) bulunmu�tur. 

Mann-Whitney U testi uygulanarak yılların birbirleriyle ikili kar�ıla�tırılması 

sonucunda, arılı çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri bakımından bütün yıllar 

birbirinden farklı bulunmu�tur. Arılı çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri dikkate 

alındı�ında; arılı çerçeve sayısı en yüksek 2008 yılında, en dü�ük ise 2009 yılında 

bulunmu�tur. Arılı çerçeve sayısı ortalama sıra de�eri Çizelge 4.1’de verilmi�tir. 

2010 yazının a�ırı sıcak geçmesi ve buna ba�lı olarak çam bölgesinde 

basranın olmaması sebebiyle arılar yeterli miktarda nektar bulamamı�tır. Bölgede 

a�ırı arı populasyonunun bulunması ve ya�macılık riskinden dolayı kovan 

açılamadı�ı için 23 Eylül 2010 tarihinde yapılması gereken 5. ölçüm 2 Kasım 

2010 tarihinde yapılmı�tır. 

Çizelge 4.1. Arılı çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri ile ortalama 

sıra de�eri 

Yıllar n X  ± S x  Arılı Çerçeve Sayısı Ortalama 
 Sıra De�eri 

2008 137 8.95±0.19 309.29 a 

2009 130 5.46±0.17 118.37 c 

2010 142 6.33±0.08 183.70 b 

a,b,c Farklı harfler farklı istatiksel grupları temsil etmektedir (P<0.05) 
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4.1.2. Yavrulu çerçeve sayısı 

Kruskal-Wallis testi uygulanarak yavrulu çerçeve sayısı özelli�ine üç yılın 

(2008, 2009 ve 2010) etkisi incelenmi� ve yıl etkisi önemli (P<0.05) bulunmu�tur. 

Mann-Whitney U testi uygulanarak yılların birbirleriyle ikili kar�ıla�tırılması 

sonucunda, yavrulu çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri bakımından bütün yıllar 

birbirinden farklı bulunmu�tur. Yavrulu çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri 

dikkate alındı�ında; yavrulu çerçeve sayısı en yüksek 2008 yılında, en dü�ük ise 

2009 yılında bulunmu�tur. Yavrulu çerçeve sayısı ortalama sıra de�eri Çizelge 

4.2’de verilmi�tir. 

Yukarıda belirtilen aynı gerekçe nedeniyle 23 Eylül 2010 tarihinde 

yapılması gereken 5. ölçüm 2 Kasım 2010 tarihinde yapılmı�tır. 

Çizelge 4.2. Yavrulu çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yıllar n X  ± S x  Yavrulu Çerçeve Sayısı Ortalama 
Sıra De�eri 

2008 137 5.52±0.10 310.11 a 

2009 130 2.97±0.10 105.68 c 

2010 142 3.96±0.06 194.51 b 

a,b,c Farklı harfler farklı istatiksel grupları temsil etmektedir (P<0.05) 
 

Aynı yıllarda, kolonideki arılı çerçeve sayısının yavrulu çerçeve sayısı ile 

paralel bir geli�im gösterdi�i görülmektedir. Bu durum kolonide yavru geli�imi 

arttıkça ergin arı populasyonunun da arttı�ını göstermektedir. 

4.1.3. Hırçınlık e�ilimi 

Deneme süresince her yıl ilkbaharda yeni ana arıların üretilmesi ve 

kolonilere kazandırılması için geçen sürenin uzaması hırçınlık ölçümlerinin geç 

ba�lamasına neden olmu�tur. Hırçınlık ölçümü yapılacak dönemde nektar 

kıtlı�ının ya da çevredeki arı populasyonun fazla olması ya�macılı�a neden 

olaca�ı endi�esiyle ölçümler yeterli sayıda yapılamamı�tır. 

Ülkemizde kolonilerin hırçınlıklarını belirlemek için yapılan çalı�malarda 

Fıratlı ve Budak (1994), Güler (1995), Gençer (1996) hırçınlık testini 6 kez ve 
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Dülger (1997) hırçınlık testini 7 kez uygulamı�lardır. Bu literatür bilgileri 

ı�ı�ında, çalı�malarında hırçınlık testini uygulayacak ara�tırmacıların kolonilerin 

hırçınlı�ını do�ru belirleyebilmeleri için yılda en az 6 ölçüm yapmaları 

gerekmektedir. 

Kruskal-Wallis testi uygulanarak hırçınlık e�ilimi özelli�ine üç yılın (2008, 

2009 ve 2010) etkisi incelenmi� ve yıl etkisi önemli (P<0.05) bulunmu�tur. Mann-

Whitney U testi uygulanarak yılların birbirleriyle ikili kar�ıla�tırılması sonucunda, 

hırçınlık e�ilimi ortalama sıra de�erleri bakımından bütün yıllar birbirinden farklı 

bulunmu�tur. Hırçınlık e�ilimi ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; 

hırçınlık e�ilimi en yüksek 2009 yılında, en dü�ük ise 2008 yılında bulunmu�tur. 

Arılı ve yavrulu çerçeve sayısı arttı�ı yıllar hırçınlık e�iliminin azaldı�ı 

saptanmı�tır. Hırçınlık e�ilimi ortalama sıra de�eri Çizelge 4.3’de verilmi�tir. 

Çizelge 4.3. Hırçınlık e�ilimi ortalama ve standart hata de�erleri ile ortalama sıra 

de�eri 

Yıllar n X  ± S x  Hırçınlık E�ilimi Ortalama 
 Sıra De�eri 

2008 137 0.12±0.04 140.15 c 

2009 130 1.95±0.15 300.34 a 

2010 142 0.82±0.18 180.28 b 

a,b,c Farklı harfler farklı istatiksel grupları temsil etmektedir (P<0.05) 
 

Çalı�mada hırçınlık e�iliminin yıllara göre farklı saptanmı� olması, Collins 

et al. (1982) ve Do�aro�lu (1981)’nun kolonilerin hırçınlık e�ilimleri üzerinde 

endüstriyel ve tarımsal ilaçlar, atmosferin elektrik potansiyeli, basınç, manyetik 

alan, nem, ı�ık, besin kaynakları, sıcaklık ve arı miktarları gibi faktörlerin etkili 

olması nedeniyle yıllara göre hırçınlık e�ilimlerinin de farklı olabilece�i 

görü�üyle benzerlik göstermektedir. 

4.1.4. Koloni a�ırlık artı�ı  

Kruskal-Wallis testi uygulanarak koloni a�ırlık artı�ı özelli�ine üç yılın 

(2008, 2009 ve 2010) etkisi incelenmi� ve yıl etkisi önemli (P<0.05)   

bulunmu�tur. Mann-Whitney U testi uygulanarak yılların birbirleriyle ikili 

kar�ıla�tırılması sonucunda, koloni a�ırlık artı�ı ortalama sıra de�erleri 
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bakımından 2009 ve 2010 yılları birbirine benzerken, 2008 yılı koloni a�ırlık 

artı�ı ortalama sıra de�eri de�erlerinden farklı bulunmu�tur. 2008 yılında arılı ve 

yavrulu çerçeve sayısı yüksek olmasına kar�ılık koloni a�ırlık artı�ının ve bal 

veriminin di�er yıllara göre daha dü�ük oldu�u görülmektedir. Her ne kadar 

literatür bilgileri arılı ve yavrulu çerçeve sayısının yüksek olmasının kolonide 

daha fazla nektar toplama e�ilimi ve dolayısıyla daha yüksek bal verimi elde 

edilece�ini ortaya koymasına kar�ılık; çevre �artları nedeniyle yetersiz nektar 

akımının oldu�u dönemlerde arı populasyonunun yüksek oldu�u kolonilerde 

nektar toplama e�ilimi ve dolayısıyla bal verimi dü�ük olabilmektedir.  Koloni 

a�ırlık artı�ı en yüksek 2009 ve 2010 yıllarında bulunmu�tur. Koloni a�ırlık artı�ı 

ortalama sıra de�eri Çizelge 4.4’de verilmi�tir. 

Çizelge 4.4. Koloni a�ırlık artı�ı ortalama ve standart hata de�erleri ile ortalama 

sıra de�eri 

Yıllar n X  ± S x  Koloni A�ırlık Artı�ı Ortalama  
Sıra De�eri 

2008 137 2.61±0.28 179.57 b 

2009 130 4.37±0.50 221.79 a 

2010 142 2.81±0.19 214.17 a  

a,b,c Farklı harfler farklı istatiksel grupları temsil etmektedir (P<0.05) 
 

4.1.5. Kı�lama yetene�i 

Kruskal-Wallis testi uygulanarak kı�lama yetene�i özelli�ine üç yılın (2008, 

2009 ve 2010) etkisi incelenmi� ve yıl etkisi önemsiz bulunmu�tur. Kı�lama 

yetene�i ortalama sıra de�eri Çizelge 4.5’de verilmi�tir. 

Çizelge 4.5. Kı�lama yetene�i ortalama ve standart hata de�erleri ile ortalama sıra 

de�eri 

Yıllar n X  ± S x  Kı�lama yetene�i Ortalama  
Sıra De�eri 

2008 137 71.77±1.43 218.95 

2009 130 72.02±2.42 209.26  

2010 142 66.89±1.67 187.64   
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4.1.6. Bal verimi 

Tek yönlü varyans analiz (Tesadüf Parselleri Deneme Deseni) sonucuna 

göre bal verimi bakımından yıllar arasında farklılık önemli (P<0.05) bulunmu�tur. 

Yıllar arası farklılıkların belirlenmesi amacıyla uygulanan Duncan çoklu 

kar�ıla�tırma testi sonucunda bal verimi bakımından bütün yıllar birbirinden farklı 

bulunmu�tur. En yüksek ortalama bal verimi 7.73 kg ile 2009 yılında elde 

edilirken, en dü�ük ortalama bal verimi 2.32 kg ile 2010 yılında elde edilmi�tir. 

Denememizde her yıl yeni ana arıların yeti�tirilmesi ve kolonilere 

kazandırılması sırasında kolonilerin bahar mevsimini kaçırmaları, yıllar arasındaki 

sıcaklık de�i�imlerine ba�lı olarak da nektar kaynaklarının olumsuz etkilenmesi 

sebebiyle kolonilerin geli�imleri, nektar toplama ve bal verim de�erleri yıllara 

göre farklılık göstermi�tir. 2009 yılına ait bal verim de�eri 2008 yılındaki 

ba�langıç populasyonuna ve 2010 yılındaki  bal verim de�erine göre yüksektir. 

Denemede her generasyonda en iyi kolonilerden ana arıların yeti�tirilmesi ve bir 

sonraki generasyonda elde edilen verim özelliklerinin do�rusal olarak artması 

beklenebilir. Ancak bal veriminin Frühwirt (1996)'in bal veriminin % 75’inin 

çevre ko�ullarından, % 25’inin de genetik yapıdan kaynaklandı�ı görü�ünün 

do�rulu�u bu ara�tırmada da desteklenmi�tir. Nitekim 2009 yılında çevresel 

ko�ulların uygunlu�u ve genetik yapının iyile�mesine ba�lı olarak 2008 yılına 

göre daha yüksek bal verimi elde edilmesine kar�ılık, 2010 yılında pamukta 

yaprak kurdu (Spodoptera httoralis) zararlısının artması nedeniyle çiftçilerin bu 

zararlı ile mücadele amacıyla yo�un ilaçlama yapması, deneme kolonilerinde 

önemli ölçüde arı kaybına neden olmu�tur. Bu durum pamukta iki veya üç bal 

sa�ımı yapılması beklentisini engellemi� ve o yıl bir bal hasadı yapılabilmi�tir. 

Aynı sezonda havaların a�ırı ısınması, Basra böce�i geli�imini olumsuz 

etkilemi� ve Eylül ayı içinde yapılması beklenen çam balı hasadı yapılamamı�tır. 

Bölgede o dönemde polen olmadı�ı için ana arılar yumurtlamayı kesmi� ve 

kolonilerde arı populasyonu azalmı�tır. Ekim ayındaki ya�ı�larla birlikte 

bölgedeki püren bitkisinin açması ve nektar akı�ının ba�lamasıyla ana arılar 

yeniden yumurtlamaya ba�lamı�lardır. Bütün bu �artlar altında 2010 yılında bal 

verim düzeyi oldukça dü�ük bulunmu�tur. Bu durum Gürel (1995) ve Koç 

(2008)’in çalı�malarında, yazın çok sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle bal verim 



 36 

de�erlerinin çok dü�ük oldu�u sonuçlarıyla uyumludur. Bal verimi ortalama ve 

standart hata de�erleri Çizelge 4.6’da verilmi�tir.   

Çizelge 4.6. Bal verimi ortalama ve standart hata de�erleri 

Yıllar n Bal Verimi (kg) 
X  ± S x  

2008 137 5.57±0.43 b  

2009 130 7.73±0.63 a 

2010 142 2.32±0.14 c 

a,b,c Farklı harfler farklı istatiksel grupları temsil etmektedir (P<0.05) 
 

4.2. Fizyolojik Özelliklerin Yıllar �çerisinde Yörelere Göre De�erlendirilmesi 

4.2.1. Arılı çerçeve sayısının yıllar içerisinde yörelere göre de�erlendirilmesi 

4.2.1.1. 2008 yılı arılı çerçeve sayısının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2008 yılı arılı çerçeve sayısı bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında arılı çerçeve 

sayısı bakımından fark önemli bulunmamı�tır. Bu bulgu, Alata� vd. (1994)’nin 

Menemen, Foça ve Bayındır yöresi bal arılarını (Apis mellifera L.) bazı özellikler 

yönünden kar�ıla�tırdıkları çalı�mada, 1991–1993 yıl birle�tirmesine göre yöreler 

arasında arılı çerçeve sayısı bakımından farkın olmadı�ı bildiri�iyle uyumludur. 

Buna kar�ılık arılı çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; arılı 

çerçeve sayısı en fazla yöre arısı Kınık, en az yöre arısı ise Beyda� olarak 

belirlenmi�tir. 2008 yılı yörelere göre arılı çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri 

Çizelge 4.7’de verilmi�tir. 
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Çizelge 4.7. 2008 yılı arılı çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Arılı Çerçeve Sayısı Ortalama Sıra 
De�eri 

Bergama 33 9.30±0.39 74.24 

Menemen 14 8.21±0.66 52.46 

Ödemi� 9 5.25±0.76 56.72 

Kiraz 5 8.05±0.79 54.30 

Tire 5 9.70±1.02 87.30 

Beyda� 2 6.00±1.25 16.25 

Menderes 9 8.64±0.58 67.33 

Bayındır 13 10.07±0.66 86.42 

Urla 9 8.36±0.68 57.89 

Çe�me 8 8.31±0.91 56.94 

Selçuk 5 7.90±0.33 50.50 

Kar�ıyaka 2 10.88±3.13 90.25 

Dikili 7 8.79±0.58 70.14 

Kınık 6 10.00±074 93.25 

Alia�a 8 9.38±0.52 83.06 

Seferihisar 2 9.25±0.25 81.75 

 

4.2.1.2. 2009 yılı arılı çerçeve sayısının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2009 yılı arılı çerçeve sayısı bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında arılı çerçeve 

sayısı bakımından fark, 2008 yılı bulguları ile benzer olarak önemli 

bulunmamı�tır. Bununla beraber, arılı çerçeve sayısı en fazla yöre Alia�a, en az 

yöre ise Urla olarak belirlenmi�tir. 2009 yılı yörelere göre arılı çerçeve sayısı 

ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.8’de verilmi�tir.  
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Çizelge 4.8. 2009 yılı arılı çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Arılı Çerçeve Sayısı Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 35 5.66±0.34 69.27 

Menemen 11 4.67±0.36 51.77 

Ödemi� 2 7.60±3.80 72.00 

Kiraz 6 5.13±0.53 66.83 

Tire 4 6.15±1.25 73.12 

Menderes 12 4.78±0.42 50.75 

Bayındır 20 5.89±0.55 69.58 

Urla 2 4.00±0.20 25.75 

Selçuk 4 6.30±1.42 77.75 

Kar�ıyaka 3 4.96±0.74 57.17 

Dikili 3 4.73±0.87 59.83 

Kınık 16 4.98±0.33 60.81 

Alia�a 7 6.77±0.63 96.50 

Seferihisar 5 5.04±0.45 64.20 

4.2.1.3. 2010 yılı arılı çerçeve sayısının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2010 yılı arılı çerçeve sayısı bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında arılı çerçeve 

sayısı bakımından fark, 2008 ve 2009 yılı bulguları ile benzer olarak önemli 

bulunmamı�tır. Buna kar�ılık arılı çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri dikkate 

alındı�ında; arılı çerçeve sayısı en fazla yöre Selçuk, en az yöre ise Seferihisar 

olarak belirlenmi�tir. 2010 yılı yörelere göre arılı çerçeve sayısı ortalama sıra 

de�erleri Çizelge 4.9’da verilmi�tir.  
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Çizelge 4.9. 2010 yılı arılı çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Arılı Çerçeve Sayısı Ortalama Sıra 
De�eri 

Bergama 46 6.31±0.16 70.15 

Menemen 8 5.90±0.21 53.56 

Ödemi� 6 6.40±0.34 75.67 

Kiraz 7 6.14±0.51 67.36 

Tire 4 6.70±0.53 87.12 

Menderes 4 6.50±0.48 78.62 

Bayındır 30 6.25±0.18 68.37 

Selçuk 8 6.93±0.26 99.44 

Kar�ıyaka 3 6.47±0.29 81.67 

Kınık 5 6.56±0.29 84.70 

Alia�a 15 6.41±0.31 73.10 

Seferihisar 6 5.83±0.30 49.58 

 

4.2.2. Yavrulu çerçeve sayısının yıllar içerisinde yörelere göre 

de�erlendirilmesi 

4.2.2.1. 2008 yılı yavrulu çerçeve sayısının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2008 yılı yavrulu çerçeve sayısı bakımından yöreler arasındaki farkı 

belirlemek için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında 

yavrulu çerçeve sayısı bakımından fark önemli (P<0.05) bulunmu�tur. Bu bulgu, 

Alata� vd. (1994)’nin Menemen, Foça ve Bayındır yöresi bal arılarını (Apis 

mellifera L.) bazı özellikler yönünden kar�ıla�tırdıkları çalı�mada, 1991 yılı ve yıl 

birle�tirmesine göre yöreler arasında yavrulu çerçeve sayısı bakımından farklılı�ın 

bulundu�u, Güler (1995), Dülger (1997), Akyol (1998) ve Koç (2008)’un 

yaptıkları çalı�malarda genotip grupları arasında yavrulu çerçeve sayısı 

bakımından farklılı�ın önemli oldu�u bildiri�leriyle uyumludur. Yavrulu çerçeve 

sayısı ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; yavrulu çerçeve sayısı en fazla 

yöre Seferihisar, en az ise Beyda� yöresi olarak bulunmu�tur. 2008 yılı yörelere 

göre yavrulu çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.10’da verilmi�tir. 

Uygulanan Mann-Whitney U test sonuçlarına göre yörelerin yavrulu çerçeve 
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sayısı bakımından kar�ıla�tırılması sonucu özellikle Seferihisar ve Kınık arılarının 

di�er yöre arılarından yavrulu çerçeve sayısı bakımından önemli düzeyde farklılık 

gösterdi�i tesbit edilmi�tir. (Çizelge 4.11). 

Çizelge 4.10. 2008 yılı yavrulu çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri 

ile ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Yavrulu Çerçeve Sayısı 
Ortalama Sıra De�eri 

Bergama 33 5.52±0.20 67.80 

Menemen 14 5.14±0.32 56.89 

Ödemi� 9 5.25±0.46 57.89 

Kiraz 5 5.10±0.44 53.80 

Tire 5 5.45±0.51 69.30 

Beyda� 2 3.88±0.88 21.00 

Menderes 9 4.94±0.55 52.00 

Bayındır 13 6.10±0.25 87.88 

Urla 9 4.86±0.40 47.33 

Çe�me 8 5.09±0.45 53.88 

Selçuk 5 5.30±0.54 62.40 

Kar�ıyaka 2 6.13±0.63 91.75 

Dikili 7 6.00±0.27 86.71 

Kınık 6 6.62±0.31 105.67 

Alia�a 8 6.40±0.26 100.38 

Seferihisar 2 6.88±0.38 116.75 
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Çizelge 4.11. 2008 yılı yörelerin yavrulu çerçeve sayısı bakımından kar�ıla�tırılması 

 Menemen Ödemi� Kiraz Tire Beyda� Menderes Bayındır Urla Çe�me Selçuk Kar�ıyaka Dikili Kınık Alia�a Seferihisar 
Bergama Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* 0.03* Ö.D 
Menemen  Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.02* 0.02* Ö.D 
Ödemi�   Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* 0.02* Ö.D 
Kiraz    Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 0.03* Ö.D 
Tire     Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Beyda�      Ö.D 0.02* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.04* Ö.D 
Menderes       Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* Ö.D Ö.D 
Bayındır        0.01** 0.05* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Urla         Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 0.01** 0.01** Ö.D 
Çe�me          Ö.D Ö.D Ö.D 0.02* 0.02* Ö.D 
Selçuk           Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Kar�ıyaka            Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
Dikili             Ö.D Ö.D Ö.D 
Kınık              Ö.D Ö.D 
Alia�a               Ö.D 

*P<0.05, **P<0.01, Ö.D: Önemli de�il 
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4.2.2.2. 2009 yılı yavrulu çerçeve sayısının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2009 yılı yavrulu çerçeve sayısı bakımından yöreler arasındaki farkı 

belirlemek için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında 

yavrulu çerçeve sayısı bakımından fark önemli bulunmamı�tır. Buna kar�ılık, 

yavrulu çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; yavrulu çerçeve 

sayısı en fazla yöre Alia�a, en az ise Urla yöresi arılarından elde edilmi�tir. 2009 

yılı yörelere göre yavrulu çerçeve saysı ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.12’de 

verilmi�tir. 

Çizelge 4.12. 2009 yılı yavrulu çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri 

ile ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Yavrulu Çerçeve Sayısı Ortalama 
Sıra De�eri 

Bergama 35 3.12±0.22 68.14 

Menemen 11 2.58±0.24 54.68 

Ödemi� 2 3.70±1.90 69.75 

Kiraz 6 2.90±0.33 72.25 

Tire 4 3.20±0.85 66.38 

Menderes 12 2.62±0.24 56.08 

Bayındır 20 3.14±0.33 68.92 

Urla 2 2.10±0.30 34.00 

Selçuk 4 3.40±1.02 71.38 

Kar�ıyaka 3 2.47±0.41 52.83 

Dikili 3 2.47±0.44 54.33 

Kınık 16 2.73±0.22 61.28 

Alia�a 7 3.74±0.45 92.00 

Seferihisar 5 2.76±0.28 67.80 

 

4.2.2.3. 2010 yılı yavrulu çerçeve sayısının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2010 yılı yavrulu çerçeve sayısı bakımından yöreler arasındaki farkı 

belirlemek için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında 

yavrulu çerçeve sayısı bakımından fark önemli bulunmamı�tır. Buna kar�ılık 
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yavrulu çerçeve sayısı ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; yavrulu çerçeve 

sayısı en fazla yöre Selçuk, en az ise Seferihisar yöresi arılarından elde edilmi�tir. 

2010 yılı yörelere göre yavrulu çerçeve saysı ortalama sıra de�erleri Çizelge 

4.13’de verilmi�tir. 

Çizelge 4.13. 2010 yılı yavrulu çerçeve sayısı ortalama ve standart hata de�erleri 

ile ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Yavrulu Çerçeve Sayısı Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 46 3.99±0.10 72.85 

Menemen 8 3.65±0.19 54.00 

Ödemi� 6 3.73±0.32 57.08 

Kiraz 7 4.03±0.36 77.07 

Tire 4 4.00±0.29 74.62 

Menderes 4 4.20±0.29 87.00 

Bayındır 30 3.87±0.14 67.77 

Selçuk 8 4.68±0.31 106.50 

Kar�ıyaka 3 4.07±0.41 77.50 

Kınık 5 4.12±0.20 84.50 

Alia�a 15 3.97±0.25 69.63 

Seferihisar 6 3.50±0.20 42.83 

 

4.2.3. Hırçınlık e�iliminin yıllar içerisinde yörelere göre de�erlendirilmesi 

4.2.3.1. 2008 yılı hırçınlık e�iliminin yörelere göre de�erlendirilmesi  

2008 yılı hırçınlık e�ilimi bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında hırçınlık 

e�ilimi bakımından fark önemli bulunmamı�tır. 2008 yılı yörelere göre hırçınlık 

e�ilimi ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.14’de verilmi�tir. Yöreler arasında 

hırçınlık e�ilimi bakımından fark önemli olmamakla beraber; hırçınlık e�ilimi 

ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; 2008 yılında en hırçın yöre arısı 

Dikili, en sakin yöre arıları ise Kiraz, Beyda�, Menderes, Bayındır, Urla, Selçuk, 

Kar�ıyaka, Alia�a ve Seferihisar olarak belirlenmi�tir. Bu bulgu, Koç (2008)’un 
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Kafkas, �talyan ırkları ve Anadolu arısı Ege ekotipi ile bazı melezlerinin Ege 

Bölgesi ko�ullarındaki koloni geli�imleri üzerine yaptı�ı çalı�mada, gruplar 

arasında hırçınlık e�ilimi bakımından farklılı�ın önemsiz oldu�u bildiri�iyle 

uyumludur. 

 

Çizelge 4.14. 2008 yılı hırçınlık e�ilimi ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Hırçınlık E�ilimi Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 33 0.09±0.67 68.61 

Menemen 14 0.14±0.14 69.46 

Ödemi� 9 0.33±0.33 72.50 

Kiraz 5 0.00±0.00 64.50 

Tire 5 0.20±0.20 77.70 

Beyda� 2 0.00±0.00 64.50 

Menderes 9 0.00±0.00 64.50 

Bayındır 13 0.00±0.00 64.50 

Urla 9 0.00±0.00 64.50 

Çe�me 8 0.13±0.13 72.75 

Selçuk 5 0.00±0.00 64.50 

Kar�ıyaka 2 0.00±0.00 64.50 

Dikili 7 0.71±0.47 84.71 

Kınık 6 0.17±0.17 75.50 

Alia�a 8 0.00±0.00 64.50 

Seferihisar 2 0.00±0.00 64.50 

 

4.2.3.2. 2009 yılı hırçınlık e�iliminin yörelere göre de�erlendirilmesi  

2009 yılı hırçınlık e�ilimi bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında hırçınlık 

e�ilimi bakımından fark önemli (P<0.05) bulunmu�tur. 2009 yılı yörelere göre 

hırçınlık e�ilimi ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.15’de verilmi�tir. Hırçınlık 

e�ilimi ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; 2009 yılında en hırçın yöre 
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arısı Seferihisar, en sakin yöre arısı ise Selçuk olarak bulunmu�tur.  Uygulanan 

Mann-Whitney U test sonuçlarına göre yörelerin hırçınlık e�ilimleri bakımından 

kar�ıla�tırılması Çizelge 4.16’da verilmi�tir. Çizelge 4.16’ya göre hırçınlık e�ilimi 

bakımından genel olarak de�erlendirildi�inde Bergama, Bayındır, Selçuk, Alia�a 

ve Seferihisar arılarının di�er bazı yöre arılarından hırçınlık e�ilimi bakımından 

önemli düzeyde farklılık gösterdi�i saptanmı�tır. Çalı�mada elde etti�imiz bu 

bulgu, Güler (1995), Dülger (1997), Akyol (1998) ve Koç (2008)’un yaptıkları 

çalı�malarda genotip grupları arasında hırçınlık e�ilimi bakımından farklılı�ın 

önemli oldu�u bildiri�iyle uyumludur.  

 

Çizelge 4.15. 2009 yılı hırçınlık e�ilimi ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Hırçınlık E�ilimi Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 35 2.70±034 82.21 

Menemen 11 1.27±0.38 50.18 

Ödemi� 2 3.25±3.25 69.00 

Kiraz 6 1.75±0.70 59.17 

Tire 4 2.25±0.75 76.62 

Menderes 12 1.96±0.32 71.83 

Bayındır 20 1.00±0.21 42.95 

Urla 2 0.75±0.25 34.25 

Selçuk 4 0.63±0.24 30.00 

Kar�ıyaka 3 3.50±1.80 85.33 

Dikili 3 2.17±1.30 69.50 

Kınık 16 1.50±0.28 58.00 

Alia�a 7 2.29±0.54 78.64 

Seferihisar 5 2.80±0.83 86.70 
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 Çizelge 4.16. 2009 yılı yörelerin hırçınlık e�ilimi bakımından kar�ıla�tırılması 

 Menemen Ödemi� Kiraz Tire Menderes Bayındır Urla Selçuk Kar�ıyaka Dikili Kınık Alia�a Seferihisar 
Bergama 0.02* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.00* Ö.D 0.01** Ö.D Ö.D 0.02* Ö.D Ö.D 
Menemen  Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
Ödemi�   Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
Kiraz    Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
Tire     Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Menderes      0.02*  Ö.D 0.02* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
Bayındır       Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* 0.02* 

Urla        Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 
Selçuk         Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 0.01** 

Kar�ıyaka          Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 
Dikili           Ö.D Ö.D Ö.D 
Kınık            Ö.D Ö.D 
Alia�a             Ö.D 

*P<0.05, **P<0.01, Ö.D: Önemli de�il 
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4.2.3.3. 2010 yılı hırçınlık e�iliminin yörelere göre de�erlendirilmesi  

2010 yılı hırçınlık e�ilimi bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında hırçınlık 

e�ilimi bakımından fark önemli bulunmamı�tır. 2010 yılı yörelere göre hırçınlık 

e�ilimi ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.17’de verilmi�tir. Yöreler arasında 

hırçınlık e�ilimi bakımından fark önemli olmamakla beraber; hırçınlık e�ilimi 

ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; 2010 yılında en hırçın yöre arısı 

Menemen, en sakin yöre arıları ise Tire ve Kınık olarak belirlenmi�tir.  Bu bulgu, 

Koç (2008)’un Kafkas, �talyan ırkları ve Anadolu arısı Ege ekotipi ile bazı 

melezlerinin Ege Bölgesi ko�ullarındaki koloni geli�imleri üzerine yaptı�ı 

çalı�mada, gruplar arasında hırçınlık e�ilimi bakımından farklılı�ın önemsiz 

oldu�u bildiri�iyle uyumludur.  

Çizelge 4.17. 2010 yılı hırçınlık e�ilimi ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Hırçınlık E�ilimi Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 46 0.91±0.27 75.59 

Menemen 8 1.00±0.60 86.56 

Ödemi� 6 1.50±1.50 68.33 

Kiraz 7 0.57±0.43 73.29 

Tire 4 0.00±0.00 54.00 

Menderes 4 1.50±1.50 74.75 

Bayındır 30 0.43±0.20 65.92 

Selçuk 8 1.38±1.24 72.31 

Kar�ıyaka 3 0.67±0.67 77.00 

Kınık 5 0.00±0.00 54.00 

Alia�a 15 1.20±0.93 69.07 

Seferihisar 6 0.50±0.34 75.42 
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4.2.4. Koloni a�ırlık artı�ının yıllar içerisinde yörelere göre 

de�erlendirilmesi 

4.2.4.1. 2008 yılı koloni a�ırlık artı�ının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2008 yılı koloni a�ırlık artı�ı bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında koloni a�ırlık 

artı�ı bakımından fark önemli bulunmamı�tır. 2008 yılı yörelere göre koloni 

a�ırlık artı�ı ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.18’de verilmi�tir. Yöreler arasında 

koloni a�ırlık artı�ı bakımından fark önemli olmamakla beraber; koloni a�ırlık 

artı�ı ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; koloni a�ırlık artı�ı en fazla 

Seferihisar yöre arılarında, en az koloni a�ırlık artı�ı Beyda� yöre arılarında 

görülmü�tür. Bu bulgu, Dülger (1997)’in Kafkas, Anadolu ve Erzurum bal arısı 

genotiplerinin Erzurum ko�ullarında performanslarını belirledi�i çalı�mada, 

gruplar arasında koloni a�ırlık artı�ı bakımından farklılı�ın önemsiz oldu�u 

bildiri�iyle uyumludur.   

Çizelge 4.18. 2008 yılı koloni a�ırlık artı�ı ortalama ve standart hata de�erleri ile   

 ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Koloni A�ırlık Artı�ı Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 33 2.67±0.58 68.62 

Menemen 14 1.92±0.67 60.00 

Ödemi� 9 1.00±0.31 49.56 

Kiraz 5 3.16±2.18 64.60 

Tire 5 2.20±0.68 74.90 

Beyda� 2 0.30±0.30 30.00 

Menderes 9 1.41±0.49 56.17 

Bayındır 13 3.69±0.99 83.65 

Urla 9 1.52±1.30 44.22 

Çe�me 8 1.31±0.62 57.12 

Selçuk 5 3.50±1.31 88.10 

Kar�ıyaka 2 2.25±1.25 76.50 

Dikili 7 4.50±1.75 87.21 

Kınık 6 4.33±1.23 100.08 

Alia�a 8 2.44±1.01 78.25 

Seferihisar 2 11.00±0.50 133.25 
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4.2.4.2. 2009 yılı koloni a�ırlık artı�ının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2009 yılı koloni a�ırlık artı�ı bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında koloni a�ırlık 

artı�ı bakımından fark 2008 yılı bulgularıyla benzer �ekilde önemli 

bulunmamı�tır. 2009 yılı yörelere göre koloni a�ırlık artı�ı ortalama sıra de�erleri 

Çizelge 4.19’da verilmi�tir. Yöreler arası fark önemli olmamakla beraber; koloni 

a�ırlık artı�ı ortalama sıra de�erleri dikkate alındı�ında; koloni a�ırlık artı�ı en 

fazla Tire yöre arılarında, en az ise Dikili yöre arılarında görülmü�tür.  

Çizelge 4.19. 2009 yılı koloni a�ırlık artı�ı ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Koloni A�ırlık Artı�ı Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 35 4.73±0.98 68.13 

Menemen 11 2.64±0.70 56.95 

Ödemi� 2 6.25±5.75 71.00 

Kiraz 6 4.28±1.42 73.50 

Tire 4 6.13±1.34 94.88 

Menderes 12 3.25±1.07 58.83 

Bayındır 20 5.33±1.83 65.05 

Urla 2 1.50±1.00 42.50 

Selçuk 4 5.63±4.08 63.75 

Kar�ıyaka 3 3.67±1.17 73.33 

Dikili 3 0.67±2.17 32.67 

Kınık 16 3.00±1.16 58.59 

Alia�a 7 8.86±3.35 85.21 

Seferihisar 5 3.30±1.15 68.50 

 

4.2.4.3. 2010 yılı koloni a�ırlık artı�ının yörelere göre de�erlendirilmesi 

2010 yılı koloni a�ırlık artı�ı bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında koloni a�ırlık 

artı�ı bakımından fark 2008 ve 2009 yılı bulgularıyla benzer olarak önemli 
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bulunmamı�tır. 2010 yılı yörelere göre koloni a�ırlık artı�ı ortalama sıra de�erleri 

Çizelge 4.20’de verilmi�tir. Yöreler arasında koloni a�ırlık artı�ı bakımından fark 

önemli olmamakla beraber; koloni a�ırlık artı�ı ortalama sıra de�eri dikkate 

alındı�ında; koloni a�ırlık artı�ı en fazla Kınık yöre arılarında, en az ise Bayındır 

yöre arılarında görülmü�tür. Bu bulgu, Dülger (1997)’in Kafkas, Anadolu ve 

Erzurum bal arısı genotiplerinin Erzurum ko�ullarında performanslarını belirledi�i 

çalı�mada, gruplar arasında koloni a�ırlık artı�ı bakımından farklılı�ın önemsiz 

oldu�u bildiri�iyle uyumludur.  

Çizelge 4.20. 2009 yılı koloni a�ırlık artı�ı ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Koloni A�ırlık Artı�ı Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 46 3.02±0.33 74.73 

Menemen 8 3.44±1.20 76.56 

Ödemi� 6 2.73±0.53 74.83 

Kiraz 7 2.63±0.62 73.57 

Tire 4 3.30±0.67 90.88 

Menderes 4 2.53±0.90 73.00 

Bayındır 30 1.89±0.35 54.10 

Selçuk 8 2.01±0.41 55.12 

Kar�ıyaka 3 2.33±0.75 63.50 

Kınık 5 4.76±0.71 114.70 

Alia�a 15 3.81±0.80 86.77 

Seferihisar 6 2.20±0.42 59.00 

 

4.2.5. Kı�lama yetene�inin yıllar içerisinde yörelere göre de�erlendirilmesi 

4.2.5.1. 2008 yılı kı�lama yetene�inin yörelere göre de�erlendirilmesi 

2008 yılı kı�lama yetene�i bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında kı�lama 

yetene�i bakımından fark önemli (P<0.05) bulunmu�tur. 2008 yılı yörelere göre 

kı�lama yetene�i ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.21’de verilmi�tir. Kı�lama 
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yetene�i en iyi yöre Seferihisar, en zayıf yöre ise Kiraz yöresi olarak 

belirlenmi�tir. Uygulanan Mann-Whitney U test sonuçlarına göre yörelerin 

kı�lama yetene�i bakımından kar�ıla�tırılması Çizelge 4.22’de verilmi�tir. 

Çizelgeye göre, Seferihisar arısının kı�lama yetene�inin di�er yöre arılarından 

önemli düzeyde farklılık gösterdi�i görülmektedir. Elde etti�imiz bulgu, Adam 

(1983)’ın Anadolu arısının (A. mellifera anatoliaca) yüksek bir kı�lama 

yetene�ine sahip oldu�u, ancak ırk içerisinde bu özellik bakımından varyasyonun 

bulundu�u, Güler (1995)’in Anadolu, Kafkas, Mu�la, Gökçeada, Trakya ve Alata 

genotiplerini, Koç (2008)’un Kafkas, �talyan ırkları ve Anadolu arısı Ege ekotipi 

ile bazı melezlerini kar�ıla�tırdıkları çalı�mada, gruplar arasında kı�lama yetene�i 

bakımından farklılı�ın önemli oldu�u bildiri�leriyle paralellik göstermektedir.  

Çizelge 4.21. 2008 yılı kı�lama yetene�i ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  
 Kı�lama Yetene�i Ortalama  

Sıra De�eri 
Bergama 33 72.74±2.63 71.80 

Menemen 14 77.70±3.20 81.36 

Ödemi� 9 67.41±5.82 56.11 

Kiraz 5 48.33±6.67 19.50 

Tire 5 66.67±9.01 60.80 

Beyda� 2 77.50±2.50 78.25 

Menderes 9 70.00±7.01 66.89 

Bayındır 13 69.78±4.73 65.23 

Urla 9 66.11±4.68 53.44 

Çe�me 8 61.25±5.97 43.94 

Selçuk 5 79.42±9.28 81.10 

Kar�ıyaka 2 80.00±0.00 87.00 

Dikili 7 79.73±3.40 95.43 

Kınık 6 77.32±5.55 80.00 

Alia�a 8 75.77±6.83 76.31 

Seferihisar 2 100.00±0.00 130.50 
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Çizelge 4.22. 2008 yılı yörelerin kı�lama yetene�i bakımından kar�ıla�tırılması  

 Menemen Ödemi� Kiraz Tire Beyda� Menderes Bayındır Urla Çe�me Selçuk Kar�ıyaka Dikili Kınık Alia�a Seferihisar 

Bergama Ö.D Ö.D 0.00* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* 

Menemen  Ö.D 0.00* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 

Ödemi�   Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 

Kiraz    Ö.D 0.04* 0.03* 0.03* Ö.D Ö.D 0.03* 0.04* 0.00* 0.01** 0.02* 0.04* 

Tire     Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.05* 

Beyda�      Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Menderes       Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Bayındır        Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 0.04* 

Urla         Ö.D Ö.D Ö.D 0.03* Ö.D Ö.D 0.03* 

Çe�me          Ö.D Ö.D 0.01** Ö.D Ö.D 0.04* 

Selçuk           Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Kar�ıyaka            Ö.D Ö.D Ö.D Ö.D 

Dikili             Ö.D Ö.D 0.04* 

Kınık              Ö.D Ö.D 

Alia�a               Ö.D 

*P<0.05, **P<0.01, Ö.D: Önemli de�il 
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4.2.5.2. 2009 yılı kı�lama yetene�inin yörelere göre de�erlendirilmesi 

2009 yılı kı�lama yetene�i bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında kı�lama 

yetene�i bakımından fark önemli bulunmamı�tır. 2009 yılı yörelere göre kı�lama 

yetene�i ortalama sıra de�erleri Çizelge 4.23’de verilmi�tir. Yöreler arasında 

kı�lama yetene�i bakımından fark önemli olmamakla beraber; kı�lama yetene�i en 

iyi yöre Seferihisar, en zayıf yöre ise Urla olarak belirlenmi�tir. Çalı�ma 

bulgularımız, Akyol (1998)’un Kafkas, Mu�la ve kar�ılıklı melezlerinin (KxK, 

MxM, KxM ve MxK) Adana ko�ullarında performanslarını belirledi�i çalı�mada, 

gruplar arasında kı�lama yetene�i bakımından farklılı�ın önemsiz oldu�u 

bildiri�iyle uyumludur. 

Çizelge 4.23. 2009 yılı kı�lama yetene�i ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Kı�lama Yetene�i Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 35 73.93±6.64 64.17 

Menemen 11 71.21±8.36 67.32 

Ödemi� 2 83.34±16.67 83.50 

Kiraz 6 67.50±9.6 61.17 

Tire 4 65.00±1.67 49.25 

Menderes 12 75.83±6.33 73.29 

Bayındır 20 66.8±5.13 58.08 

Urla 2 5834±8.34 39.75 

Selçuk 4 70.83±17 65.63 

Kar�ıyaka 3 77.78±11.11 73.50 

Dikili 3 68.33±9.28 63.50 

Kınık 16 69.06±6.08 63.13 

Alia�a 7 81.91±6.78 81.86 

Seferihisar 5 80.33±5.49 84.10 
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4.2.5.2. 2010 yılı kı�lama yetene�inin yörelere göre de�erlendirilmesi 

2010 yılı kı�lama yetene�i bakımından yöreler arasındaki farkı belirlemek 

için uygulanan Kruskal-Wallis test sonucuna göre yöreler arasında kı�lama 

yetene�i bakımından fark 2009 yılı bulgularıyla benzer �ekilde önemli 

bulunmamı�tır. 2010 yılı yörelere göre kı�lama yetene�i ortalama sıra de�erleri 

Çizelge 4.24’de verilmi�tir. Kı�lama yetene�i ortalama sıra de�erleri dikkate 

alındı�ında; kı�lama yetene�i en iyi yöre Tire, en zayıf yöre ise Menemen olarak 

belirlenmi�tir.  

Çizelge 4.24. 2010 yılı kı�lama yetene�i ortalama ve standart hata de�erleri ile 

ortalama sıra de�eri 

Yöre n X  ± S x  Kı�lama Yetene�i Ortalama  
Sıra De�eri 

Bergama 46 71.38±71.38 82.20 

Menemen 8 53.33±9.58 47.00 

Ödemi� 6 67.50±8.92 70.50 

Kiraz 7 71.19±6.05 77.43 

Tire 4 72.50±4.33 83.00 

Menderes 4 67.50±11.09 64.63 

Bayındır 30 61.39±3.58 59.65 

Selçuk 8 67.89±7.69 74.50 

Kar�ıyaka 3 55.00±22.91 51.83 

Kınık 5 64.33±6.98 65.60 

Alia�a 15 69.44±5.55 75.37 

Seferihar 6 68.61±3.71 73.50 

 

4.2.6. Bal veriminin yıllar içerisinde yörelere göre de�erlendirilmesi 

4.2.6.1. 2008 yılı bal veriminin yörelere göre de�erlendirilmesi 

Tek yönlü varyans analiz (Tesadüf Parselleri Deneme Deseni) sonucuna 

göre 2008 yılında yöreler arasında bal verimi bakımından farklılık önemli 

(P<0.05) bulunmu�tur. 2008 yılı yörelere göre bal verimi ortalama ve standart 

hata de�erleri Çizelge 4.25’de verilmi�tir. Yöreler arasındaki farklılıkların 
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belirlenmesi amacıyla uygulanan Duncan çoklu kar�ıla�tırma test sonucuna göre 

olu�an Ödemi�, Urla, Çe�me,  Menderes, Tire, Bergama, Bayındır, Kar�ıyaka yöre 

arıları birbirleriyle benzerken; Seferihisar, Kınık, Dikili, Alia�a, Beyda�, Selçuk, 

Kiraz, Menemen yöre arılarından farklıdırlar. Çizelgeye göre, 2008 yılında en 

yüksek bal verim ortalaması Kar�ıyaka yöresinden (11.13 kg), en dü�ük bal 

verimi ise Seferihisar yöresinden (1.68 kg) elde edilmi�tir. Çalı�mada elde 

etti�imiz bulgu; Alata� vd. (1994)’nin Menemen, Foça ve Bayındır yöresi bal 

arılarını (Apis mellifera L.) bazı özellikler yönünden kar�ıla�tırdıkları çalı�mada, 

1991 yılı verilerine göre yöreler arasında bal verimi bakımından farklılı�ın 

bulundu�u, Güler (1995), Akyol (1998) ve Koç (2008)’un yaptıkları çalı�malarda 

genotip grupları arasında bal verimi bakımından farklılı�ın önemli oldu�u 

bildiri�iyle uyumludur. En yüksek ortalama bal verim de�eri olan 11.13 kg; Koç 

(2008)’in bildirdi�i (7.8 kg) de�erden yüksek, Güler (1995)’in (50.16 kg), Dülger 

(1997)’in (35.41 kg) ve Akyol (1998)’un (16.15 kg ve 46.03 kg) olarak 

bildirdikleri de�erlerden dü�ük bulunmu�tur. Çalı�mada elde etti�imiz bal verim 

de�erinin Güler (1995), Dülger (1997) ve Akyol (1998)’un bal verim düzeyi için 

bildirdikleri de�erlerden dü�ük olması, bu ara�tırıcıların deneme kolonilerini 

belirledikten sonra bir kı�lama dönemi biti�inde güçlü bir populasyonla ilkbahar 

döneminde e�itleyerek nektar akım döneminden daha iyi faydalanmaları olarak 

de�erlendirilmelidir. Bu çalı�mamızda ise seleksiyon sonucu verim performansına 

göre ilk 50’ye giren kolonilerin belirlenip, bu kolonilerden yeni anaların 

yeti�tirilmesi ve kolonilere kazandırılmasında geçen zamandan dolayı 

ölçümlerimizin daha az ve ortalama bal veriminin dü�ük olması beklenen bir 

sonuçtur. 



 56 

Çizelge 4.25. 2008 yılı bal verimi ortalama ve standart hata de�erleri ile ortalama 

sıra de�eri 

Yöre n 
Bal Verimi (kg) 

X  ± S x  
Ödemi� 9 5.14±1.20 a 

Urla 9 5.19±1.29 a 
Çe�me 8 5.28±1.92 a 

Menderes 9 6.70±1.64 a 
Tire 5 7.02±2.74  a 

Bergama 33 7.23±0.92 a 
Bayındır 13 8.50±1.78 a 

Kar�ıyaka 2 11.13±11.13 a 
Seferihisar 2 1.68±0.38  b 

Kınık 6 1.87±0.65 b 
Dikili 7 2.32±0.97 b 
Alia�a 8 2.65±0.83 b 
Beyda� 2 2.95±1.35 b 
Selçuk 5 3.10±1.55 b 
Kiraz 5 3.25±0.88 b 

Menemen 14 4.10±1.05 b 

 

4.2.6.2. 2009 yılı bal veriminin yörelere göre de�erlendirilmesi 

Tek yönlü varyans analiz (Tesadüf Parselleri Deneme Deseni) sonucuna 

göre 2009 yılında yöreler arasında bal verimi bakımından farklılık önemli 

bulunmamı�tır. 2009 yılı yörelere göre bal verimi ortalama ve standart hata 

de�erleri Çizelge 4.26’da verilmi�tir. Çizelgeye göre, 2009 yılında en yüksek 

ortalama bal verimi Alia�a yöresinden (14.55 kg), en dü�ük ortalama bal verimi 

ise Dikili yöresinden (3.82 kg) elde edilmi�tir. Çalı�mada elde etti�imiz bulgu, 

Alata� vd. (1994)’nin Menemen, Foça ve Bayındır yöresi bal arılarını (Apis 

mellifera L.) bazı özellikler yönünden kar�ıla�tırdıkları çalı�mada, 1992-1993 

yılları verileri ve kurak geçen 1992 yılı verilerini gözardı ederek 1991 yılı ve 1993 

yılı bal verimleri tekerrür sayılarını e�itleyerek yıl birle�tirmesi sonucunda elde 
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ettikleri verilere göre yöreler arasında ortalama bal verimleri bakımından 

farklılı�ın olmadı�ı, Dülger (1997)’in Kafkas, Anadolu ve Erzurum bal arısı 

genotip grupları arasında ortalama bal verimleri bakımından farklılı�ın önemsiz 

oldu�u bildiri�leriyle uyumludur. En yüksek ortalama bal verim de�eri olan 14.55 

kg; Koç (2008)’in bildirdi�i (7.8 kg) de�erden yüksek, Güler (1995)’in (50.16 

kg), Dülger (1997)’in (35.41 kg) ve Akyol (1998)’un (16.15 kg ve 46.03 kg) 

olarak bildirdikleri de�erlerden dü�ük bulunmu�tur. Bal verim düzeyinin dü�ük 

olmasının nedeni 2008 yılında öngörülen nedenlerle benzerdir. 

Çizelge 4.26. 2009 yılı bal verimi ortalama ve standart hata de�erleri 

Yöre n 
Bal Verimi (kg) 

X ± S x  
Bergama 35 8.53±1.35 
Menemen 11 5.42±1.62 
Ödemi� 2 5.13±2.18 
Kiraz 6 7.94±2.10 
Tire 4 9.99±5.16 

Menderes 12 5.83±1.92 
Bayındır 20 8.32±1.79 

Urla 2 5.78±1.98 
Selçuk 4 8.71±7.12 

Kar�ıyaka 3 4.77±2.50 
Dikili 3 3.82±0.87 
Kınık 16 5.72±1.14 
Alia�a 7 14.55±2.67 

Seferihisar 5 8.09±2.27 
 

4.2.6.3. 2010 yılı bal veriminin yörelere göre de�erlendirilmesi 

Tek yönlü varyans analiz (Tesadüf Parselleri Deneme Deseni) sonucuna 

göre 2010 yılında yöreler arasında bal verimi bakımından fark 2009 yılı 

bulgularına benzer olarak önemli bulunmamı�tır. 2010 yılı yörelere göre bal 

verimi ortalama ve standart hata de�erleri Çizelge 4.27’de verilmi�tir. Çizelgeye 

göre, 2010 yılında en yüksek ortalama bal verimi Bayındır yöresinden (2.79 kg), 
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en dü�ük ortalama bal verimi ise Menderes yöresinden (1.91 kg) elde edilmi�tir. 

En yüksek ortalama bal verim de�eri olan 2.79 kg; Koç (2008)’un (7.8 kg), Güler 

(1995)’in (50.16 kg), Dülger (1997)’in (35.41 kg) ve Akyol (1998)’un (16.15 kg 

ve 46.03 kg) olarak bildirdikleri de�erlerden dü�ük bulunmu�tur. Çalı�mada elde 

etti�imiz bal verim de�erlerinin Güler (1995), Dülger (1997) ve Akyol (1998)’un 

bal verim düzeyi için bildirdikleri de�erlerden dü�ük olmasının nedeni 2008 ve 

2009 yıllarında öngörülen nedenlerle benzerdir. 

Çizelge 4.27. 2010 yılı bal verimi ortalama ve standart hata de�erleri 

Yöre n 
Bal Verimi (kg) 

X ± S x  
Bergama 46 2.22±0.25 

Menemen 8 2.03±0.45 

Ödemi� 6 2.08±0.68 

Kiraz 7 2.33±0.68 

Tire 4 2.25±0.92 

Menderes 4 1.91±1.20 

Bayındır 30 2.79±0.30 

Selçuk 8 2.08±0.51 

Kar�ıyaka 3 2.60±0.25 

Kınık 5 2.73±1.26 

Alia�a 15 2.17±0.48 

Seferihar 6 1.92±0.39 

 

4.3. Genetik �lerleme ve Seleksiyon Üstünlü�ünün Hesaplanması 

Denemenin 2008 yılındaki ilk 137 adet ba�langıç populasyonunun arılı 

çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, koloni a�ırlık artı�ı, 

kı�lama yetene�i ve bal verim fenotipik indeks ortalaması sp  = 12, ilk 

populasyondan seçilen ilk 50 koloninin fenotipik ortalaması ise 15.30 olarak 

hesaplanmı�tır. Birinci yıl seleksiyon üstünlü�ü S = 15.30 -12 = 3.30 olarak 

bulunmu�tur. 

�kinci yıl (2009) 130 adet koloniye ait çalı�ılan karakterlerin fenotipik 

indeks ortalaması sp = 8.9, bu populasyondan seçilen ilk 50 koloninin fenotipik 
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ortalaması ise 12.56 olarak hesaplanmı�tır. �kinci yılda sa�lanan seleksiyon 

üstünlü�ü S = 12.56 – 8.9 = 3.66 olarak saptanmı�tır. 

2010 yılında elde edilen ikinci generasyonu temsil eden 142 adet koloninin 

fenotipik indeks ortalaması sp  = 13, seçilen ilk 50 koloninin fenotipik ortalaması 

15.26 olarak hesaplanmı�tır. Üçüncü yıla ait seleksiyon üstünlü�ü  

S = 15.26 - 13 = 2.26 olarak belirlenmi�tir. 

2008 yılında ilk populasyonu olu�turan 137 adet koloninin indeks 

ortalaması sp  = 12 (1738/137)  iken, 3 yıl uygulanan seleksiyon çalı�ması 

sonunda elde edilen iki generasyonu temsil eden populasyonun indeks ortalaması 

sp = 13 (1794/142)  olarak bulunmu�tur. Buradan genetik ilerleme �G3 = 13-12 = 

1 olarak hesaplanmı�tır. Yıllık genetik ilerleme, toplam genetik ilerlemenin 

toplam yıl sayısına bölünmesiyle    �G/3  = 1/3 = 0.33 olarak hesaplanmı�tır. Her 

generasyon en iyi analardan ana arılar yeti�tirildi�i için deneme sonucunda 

genetik ilerlemenin sa�lanması beklenen bir durumdur. 

Bu çalı�ma, literatürde arıcılıkta genetik ilerlemenin hesaplandı�ı ilk 

ara�tırma özelli�ini ta�ımaktadır. 

4.4. �ncelenen Özelliklere Ait Kalıtım Derecelerinin Hesaplanması 

�ncelenen özelliklere ait kalıtım derecesinin hesaplanmasında ana arı ile 

döllerinin (yavrularının) aynı özellikleri arasındaki regresyon katsayısından 

yararlanılmı�tır. Bu amaçla uygulanan regresyon analizi ile regresyon katsayısı (b) 

hesaplanmı�tır. (Y = a + bX). Tek ebeveyne (ana) göre regresyon analizi yapıldı�ı 

için regresyon katsayısı (b) kalıtım derecesinin ½ (1/2 h2)’si kadardır. Kalıtım 

derecesini bulmak için b katsayısı 2 sayısı ile çarpılmı�tır. �ncelenen özelliklere ait 

birinci ve ikinci generasyonlara ait kalıtım dereceleri Çizelge 4.28’de verilmi�tir. 
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Çizelge 4.28. Özelliklere ait kalıtım dereceleri   

Kalıtım Dereceleri (h2) 
Özellikler 

1. Generasyon 2. Generasyon 

Arılı Çerçeve Sayısı 0.64 0.04 

Yavrulu Çerçeve Sayısı 0.28 0.04 

Hırçınlık E�ilimi 0.13 0.16 

Koloni A�ırlık Artı�ı 0.18 0.02 

Kı�lama Yetene�i 0.70 0.10 

Bal Verimi 0.38 0.02 

 

�ncelenen özelliklere ait kalıtım derecelerinin yıllara göre farklılık 

göstermesi; her yıl yeni ana arıların üretilmesi ve farklı erkek arılarla çiftle�meleri 

sonucu farklı genetik yapıdaki ana arıların olu�ması ve çevresel faktörlerin 

etkisinden kaynaklanmı� olabilir. Birinci generasyon verilerinin ikinci generasyon 

verilerine göre yüksek olu�u Gürel (1995)’in belirtti�i ikinci generasyon 

kolonilerinin hem ba�langıç hem de birinci generasyon kolonilerinden oldukça 

dü�ük de�erler gösterdi�i bildiri�iyle uyumludur. 

4.4.1. Birinci generasyona ait regresyon denklemleri ve kalıtım dereceleri 

4.4.1.1. Arılı çerçeve sayısı 

Regresyon analizine göre arılı çerçeve sayısına ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 8.627 + 0.32X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.32 

h2 = 0.64 

Arılı çerçeve sayısı için tahmin edilen kalıtım derecesi (h2 = 0.64), 

William and Essl (1993)’in (h2 = 0.18 ve h2 = 0.19) ve Mostajeran et al. (2006)’un 

(h2 = 0.50) olarak buldukları de�erlerden yüksektir. Yüksek kalıtım derecesinden 

dolayı, bu özelli�in çevre ko�ullarından daha az etkilendi�i tahmin edilmektedir. 
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4.4.1.2. Yavrulu çerçeve sayısı 

Regresyon analizine göre yavrulu çerçeve sayısına ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 4.052 + 0.14X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.14 

h2 = 0.28 

Yavrulu çerçeve sayısı için bulunan kalıtım derecesi (h2 = 0.28), Vesely and 

Siler (1963)’in (h2 = 0.30-0.41) ve Kriwzow (1976)’un (h2 = 0.23) olarak 

buldukları de�erlerle uyumlu, Banby (1967)’nin (h2 = 0.90), Pirchner et al. 

(1962)’un (h2 = 0.35) ve Mostajeran et al. (2006)’un (h2 = 0.69) olarak buldukları 

de�erlerden dü�üktür. Bulunan dü�ük kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in 

çevre ko�ullarından yüksek düzeyde etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

4.4.1.3. Hırçınlık e�ilimi 

Regresyon analizine göre hırçınlık e�ilimine ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 1.919 + (-0.67)X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x (-0.67) 

h2 = 0.13 

Hırçınlık e�ilimi için bulunan kalıtım derecesi (h2 = 0.13), Collins et al. 

(1984)’un buldukları de�erden (h2 = 0.57) dü�üktür. Bulunan dü�ük kalıtım 

derecesinden dolayı bu özelli�in çevre ko�ullarından yüksek düzeyde etkilendi�i 

tahmin edilmektedir. 
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4.4.1.4. Koloni a�ırlık artı�ı 

Regresyon analizine göre koloni a�ırlık artı�ına ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 4.928 + (-0.09)X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x (-0.09) 

h2 = 0.18 

Bu konuda yapılan literatür çalı�masına rastlanmamı�tır. Bulunan dü�ük 

kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in çevre ko�ullarından yüksek düzeyde 

etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

4.4.1.5. Kı�lama yetene�i 

Regresyon analizine göre kı�lama yetene�ine ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 44.748 + 0.35X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.35 

h2 = 0.70 

Bu konuda yapılan literatür çalı�masına rastlanmamı�tır. Yüksek kalıtım 

derecesinden dolayı, bu özelli�in çevre ko�ullarından daha az etkilendi�i tahmin 

edilmektedir. 

4.4.1.6. Bal verimi 

Regresyon analizine göre bal verimine ait regresyon denklemi a�a�ıda 

verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 5.778 + 0.19X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.19 

h2 = 0.38 
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Bal verimi için bulunan  kalıtım derecesi (h2 = 0.38) William and Essl 

(1993)’in  (h2 = 0.24), Vesely and Siler (1963)’in (h2 = 0.16-0.19), Kriwzow 

(1976)’un (h2 = 0.23) ve Najafgholian et al. (2001)’in (h2 = 0.18)  olarak 

buldukları de�erlerden yüksek, Soller and Bar-Cohen (1967)’in (h2 = 0.58), 

Banby (1967)’nin (h2 = 0.75-1.00), Bar-Cohen et. al. (1978)’un (h2 = 0.54), 

Mostajeran et al. (2006)’un  (h2 = 0.46) olarak elde ettikleri de�erlerden dü�ük, 

Oldroyd et al. (1987)’un buldukları de�erle (h2 = 0.42) uyumlu bulunmu�tur. 

Bulunan dü�ük kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in çevre ko�ullarından 

yüksek düzeyde etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

4.4.2. �kinci generasyona ait regresyon denklemleri ve kalıtım dereceleri 

4.4.2.1. Arılı çerçeve sayısı 

Regresyon analizine göre arılı çerçeve sayısına ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 
 

Y = a + bX 

Y= 6.112 + 0.018X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.02 

h2 = 0.04 

Arılı çerçeve sayısı için tahmin edilen kalıtım derecesi (h2 = 0.04), William 

and Essl (1993)’in (h2 = 0.18 ve h2 = 0.19) ve Mostajeran et al. (2006)’un          

(h2 = 0.50) buldukları de�erlerden dü�üktür. Bulunan dü�ük kalıtım derecesinden 

dolayı bu özelli�in çevre ko�ullarından yüksek düzeyde etkilendi�i tahmin 

edilmektedir. 

4.4.2.2. Yavrulu çerçeve sayısı 

Regresyon analizine göre yavrulu çerçeve sayısına ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 3.866 + 0.02X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.02 

h2 = 0.04 
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Yavrulu çerçeve sayısı için bulunan kalıtım derecesi (h2 = 0.04), Vesely and 

Siler (1963)’in (h2 = 0.30-0.41), Kriwzow (1976)’un (h2 = 0.23), Banby 

(1967)’nin (h2 = 0.90), Pirchner et al. (1962)’un (h2 = 0.35) ve Mostajeran et al. 

(2006)’un (h2 = 0.69) olarak buldukları de�erlerden dü�üktür. Bulunan dü�ük 

kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in çevre ko�ullarından yüksek düzeyde 

etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

4.4.2.3. Hırçınlık e�ilimi 

Regresyon analizine göre hırçınlık e�ilimine ait regresyon denklemi a�a�ıda 

verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 1.129 +(-0.08)X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x (-0.08) 

h2 = 0.16 

Hırçınlık e�ilimi için bulunan kalıtım derecesi (h2 = 0.16), Collins et al. 

(1984)’un buldukları de�erden (h2 = 0.57) dü�ük bulunmu�tur. Bulunan dü�ük 

kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in çevre ko�ullarından yüksek düzeyde 

etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

4.4.2.4. Koloni a�ırlık artı�ı 

Regresyon analizine göre koloni a�ırlık artı�ına ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 2.884 +(-0.01)X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x (-0.01) 

h2 = 0.02 

Koloni a�ırlık artı�ı için kalıtım derecesinin belirlendi�i bir çalı�maya 

rastlanmamı�tır. Bulunan dü�ük kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in çevre 

ko�ullarından yüksek düzeyde etkilendi�i tahmin edilmektedir. 
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4.4.2.5. Kı�lama yetene�i 

Regresyon analizine göre kı�lama yetene�ine ait regresyon denklemi 

a�a�ıda verilmi�tir. 

Y = a + bX 

Y= 70.934 +(-0.05)X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x (-0.05) 

h2 = 0.10 

Kı�lama yetene�i için kalıtım derecesinin belirlendi�i bir çalı�maya 

rastlanmamı�tır. Bulunan dü�ük kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in çevre 

ko�ullarından yüksek düzeyde etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

4.4.2.6. Bal verimi 

Regresyon analizine göre bal verimine ait regresyon denklemi a�a�ıda 

verilmi�tir. 

 

Y = a + bX 

Y= 2.082 + 0.01X 

h2 = 2 b 

h2 = 2 x 0.01 

h2 = 0.02 

Bal verimi için bulunan  kalıtım derecesi (h2 = 0.02), Pirchner et al. 

(1962)’un (h2 = 0.23), Zawilski (1974)’nin (h2 = 0.16-0.25), Bienefeld and 

Prichner (1990)’in (h2 = 0.26), Soller and Bar-Cohen (1967)’in (h2 = 0.58), Banby 

(1967)’nin (h2 = 0.75-1.00), Bar-Cohen et. al. (1978)’un (h2 = 0.54), Mostajeran et 

al. (2006)’un (h2 = 0.46), Oldroyd et al. (1987)’un (h2 = 0.42) olarak buldukları 

de�erlerden çok dü�üktür. Bulunan dü�ük kalıtım derecesinden dolayı bu özelli�in 

çevre ko�ullarından yüksek düzeyde etkilendi�i tahmin edilmektedir. 

Çalı�mamızda buldu�umuz 1. ve 2. generasyona ait bal verimi kalıtım 

derecelerine ait de�erler, Frühwirt (1996)'in bal veriminin % 75’inin çevre 

ko�ullarından, % 25’inin de genetik yapıdan kaynaklandı�ı literatür bildiri�iyle 

uyumludur. 
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Bir karaktere ait tahminlenen kalıtım dereceleri belirli çevresel �artlar 

altında belirli bir populasyona özgüdür. Bu sebepten dolayı çalı�mamızda 

tahminlenen iki generasyona ait kalıtım dereceleri arasındaki farklılı�ın bulunması 

beklenen bir sonuçtur. �ki farklı generasyonda çevre �artlarının de�i�iklik 

göstermesi ve genetik yapı farklılıkları kalıtım derecelerinin de�i�mesine etki 

etmi� olabilir.  

4.5. �ncelenen Özellikler Arası �li�kiler 

Denemede ölçümü yapılan özellikler arası ili�kilere ait fenotipik 

korelasyonlar Spearman Sıra Korelasyonu (Spearman’s rho) ile belirlenmi�tir. 

Ayrıca Harvey programı (1990) kullanılarak genetik korelasyonlar belirlenmeye 

çalı�ılmı� fakat tahminlenememi�tir. Bu durum genetik varyasyonun dü�üklü�üne 

ve verilerin yetersizli�ine ba�lanmı�tır.  �ncelenen özellikler arası ili�kiler Çizelge 

4.29'da verilmi�tir. 

Çizelge 4.29. Karakterler arası korelasyonlar 

 
Karakterler 

Arılı Çerçeve Sayısı 
(adet/koloni) A

rı
lı 

Ç
er

çe
ve

 
Sa

yı
sı

 

Yavrulu Çerçeve Sayısı 
(adet/koloni) 0.94** Y

av
ru

lu
 Ç

er
çe

ve
  

Sa
yı

sı
 

Hırçınlık E�ilimi 
(i�ne adet/koloni) -0.36** -0.39** 

H
ır

çı
nl

ık
 E
�i

lim
i 

Koloni A�ırlık Artı�ı 
(kg/koloni) 0.29** 0.26** 0.11* 

K
ol

on
i A
�ı

rl
ık

 A
rt

ı�
ı 

Kı�lama Yetene�i (%) 0.13** 0.14** -0.04 0.10* 

K
ı�

la
m

a 
Y

et
en

e�
i 

Bal Verimi (kg/koloni) 0.34** 0.20** 0.20** 0.32** 0.08 

B
al

 V
er

im
i 

*P<0.05,  **P<0.01  
 

4.5.1. Arılı çerçeve sayısı 

Arılı çerçeve sayısı ile yavrulu çerçeve sayısı arasında 0.94 düzeyinde 

yüksek ve önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Kolonideki yavrulu çerçeve 

sayısının artı�ına ba�lı olarak kolonideki arılı çerçeve sayısında artı� meydana 

gelmesi beklenen bir durumdur. Arılı çerçeve sayısı ile yavrulu çerçeve sayısı 
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arasında bulunan korelasyon katsayısı (r = 0.94); Alata� vd. (1994)’nin (r = 0.63), 

Güler (1995)'in (r = 0.55), Akyol (1998)'un (r = 0.84), Dodolo�lu ve Genç 

(2002)'in (r = 0.60) ve Mostajeran (2006)’in (r = 0.81) olarak bildirdikleri 

de�erlerden yüksek bulunmu�tur. 

Arılı çerçeve sayısı ile hırçınlık e�ilimi arasında -0.36 düzeyinde negatif ve 

önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmaktadır. Kolonide arılı çerçeve sayısı arttı�ında 

hırçınlık azalmaktadır. Arılı çerçeve sayısı ile hırçınlık e�ilimi arasında bulunan 

korelasyon katsayısı (r = -0.36); Güler (1995)’in bildirdi�i de�erden (r = 0.54) 

dü�ük bulunmu�tur.  

Arılı çerçeve sayısı ile koloni a�ırlık artı�ı arasında 0.29 düzeyinde pozitif 

ve önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Kolonideki arılı çerçeve sayısının 

artı�ına ba�lı olarak koloni a�ırlı�ında artı�lar meydana gelecektir. Arılı çerçeve 

sayısı ile koloni a�ırlık artı�ı arasında bulunan korelasyon katsayısı (r = 0.29); 

Akyol (1998)'un bildirdi�i de�erden (r = 0.89) dü�ük bulunmu�tur.  

Arılı çerçeve sayısı ile kı�lama yetene�i arasında 0.13 düzeyinde pozitif ve 

önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmaktadır. Koloni populasyon düzeyi yüksek olan 

kolonilerde kı�lama yetene�inin yüksek olması beklenir. Arılı çerçeve sayısı ile 

kı�lama yetene�i arasında bulunan korelasyon katsayısı (r = 0.13); Bienefeld and 

Pirchner (1992)'in (r = 0.26) ve Ritter et al. (2001)’un (0.26) olarak buldukları 

de�erlerden dü�ük bulunmu�tur.  

Arılı çerçeve sayısı ile bal verimi arasında 0.34 düzeyinde pozitif ve önemli 

(P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Kolonideki arılı çerçeve sayısının artı�ına ba�lı 

olarak koloniler daha fazla bal üretmi�lerdir. Arılı çerçeve sayısı ile bal verimi 

arasında bulunan korelasyon katsayısı (r = 0.34); Woyke (1984)'nin (r = 0.62), 

Fıratlı ve Budak (1992)'ın (r = 0.55), Farrar (1937)'ın (r = 0.93), Cale ve Gowen 

(1956)'in  (r = 0.93), Genç (1993)’in (r = 0.57-0.73), Güler (1995)'in (r = 0.92), 

Akyol (1998)’un (r = 0.85) olarak bildirdikleri de�erlerden dü�ük bulunmu�tur.  

Bununla beraber, denemeden elde edilen korelasyon katsayısı (r = 0.34); 

Bienefeld and Pirchner (1992)'in (r = 0.21), Ritter et al. (2001)'un (r = 0.21), 

Alata� vd. (1994)’nin (r = 0.18) olarak buldukları de�erlerden yüksek ve Dülger 

(1997)'in bildirdi�i (r = 0.39) de�erle uyumlu bulunmu�tur. 
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4.5.2. Yavrulu çerçeve sayısı 

Yavrulu çerçeve sayısı ile hırçınlık e�ilimi arasında -0.39 düzeyinde ters ve 

önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Yavrulu çerçeve sayısının artması 

kolonide hırçınlı�ı azaltmı�tır.  

Yavrulu çerçeve sayısı ile koloni a�ırlık artı�ı arasında 0.26 düzeyinde 

pozitif ve önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Kolonideki yavrulu çerçeve 

sayısının artı�ına ba�lı olarak kolonideki i�çi arı mevcudundaki artı� kolonilerin 

daha fazla nektar toplamasına ve koloni a�ırlık artı�ına neden olmaktadır. Yavrulu 

çerçeve sayısı ile koloni a�ırlık artı�ı arasında bulunan korelasyon katsayısı  

(r = 0.26); Genç (1993)’in (r = 0.63-0.78), Akyol (1988)'un (r = 0.65) olarak 

buldukları de�erlerden dü�üktür.  

Yavrulu çerçeve sayısı ile kı�lama yetene�i arasında 0.14 düzeyinde pozitif 

ve önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Kolonideki yavrulu çerçeve sayısının 

artı�ına ba�lı olarak kolonideki i�çi arı sayısındaki artı�ın kolonilerin kı�lama 

yetene�ini olumlu yönde etkilemesi beklenen bir durumdur. 

Yavrulu çerçeve sayısı ile bal verimi arasında 0.20 düzeyinde pozitif ve 

önemli (P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Kolonideki yavrulu çerçeve sayısının 

artı�ına ba�lı olarak kolonideki i�çi arı sayısındaki artı� kolonilerin bal veriminde 

artı�a neden olmaktadır. Yavrulu çerçeve sayısı ile bal verimi arasında bulunan 

korelasyon katsayısı (r = 0.20); Fıratlı ve Budak (1992)’ın (r = 0.53), Cale ve 

Gowen (1956)’in (r = 0.70), Banby (1967)’in (r = 0.82), Szabo and Lefkovitch 

(1989)’in (r = 0.65), Genç (1993) ’in (r = 0.63-0.79), Güler (1995) ’in (r = 0.82) 

ve Akyol (1998)’in (r = 0.82) olarak buldukları de�erlerden dü�üktür.  

4.5.3. Hırçınlık e�ilimi 

Hırçınlık e�ilimi ile koloni a�ırlık artı�ı arasında 0.11 düzeyinde pozitif ve 

önemli (P<0.05) bir ili�ki bulunmaktadır.  

Hırçınlık e�ilimi ile kı�lama yetene�i arasında -0.04 düzeyinde negatif bir 

ili�ki bulunmu�tur. 

Hırçınlık e�ilimi ile bal verimi arasında 0.20 düzeyinde pozitif ve önemli 

(P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Hırçınlık e�ilimi ile bal verimi arasında bulunan 
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korelasyon katsayısı (r = 0.20); Bienefeld and Pirchner (1992)’in bildirdikleri      

(r = 0.04) de�erden yüksek bulunmu�tur.  

4.5.4. Koloni a�ırlık artı�ı 

Koloni a�ırlık artı�ı ile kı�lama yetene�i arasında 0.10 düzeyinde pozitif ve 

önemli (P<0.05) bir ili�ki bulunmu�tur. 

Koloni a�ırlı�ı ile bal verimi arasında 0.32 düzeyinde pozitif ve önemli 

(P<0.01) bir ili�ki bulunmu�tur. Koloni a�ırlı�ının artı�ına ba�lı olarak kolonilerin 

bal verimlerinin artması beklenen bir durumdur. Koloni a�ırlı�ı ile bal verimi 

arasında bulunan korelasyon katsayısı (r = 0.32); Dodolo�lu ve Genç (2002)’in  

(r = 0.68), Dülger (1997)’in (r = 0.96), Akyol (1998)’in (r = 0.95) olarak 

bildirdikleri de�erlerden dü�ük bulunmu�tur. 

4.5.5. Kı�lama yetene�i 

Kı�lama yetene�i ile bal verimi arasında 0.08 düzeyinde pozitif ve önemsiz 

bir ili�ki bulunmu�tur. Kı�lama yetene�i ile bal verimi arasında bulunan 

korelasyon katsayısı (r = 0.08); Bienefeld and Pirchner (1992)’in (r = 0.13) ve 

Ritter at al. (2001)’in (r = 0.13) olarak bildirdikleri de�erlerden dü�ük 

bulunmu�tur.  
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5. SONUÇ 

Bu çalı�mada, �zmir ilinin seçilmi� 16 ilçesinde sabit ya da dı�arıdan arı 

girmemi� arılıklarda yapılan incelemelerde kolonilerin gücü (arılı çerçeve 

sayıları), kolonideki yavru alanı ve bal miktarı, arıların kitin rengi, koloninin 

sa�lı�ı ve sakinli�i bakımından üstün oldukları belirlenen koloniler seçilmi�tir. 

Seçim sonrası satın alınan koloniler arı materyali olarak kullanılmı�tır. Deneme 

mataryeli kolonilerde arılı çerçeve sayısı, yavrulu çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi, 

koloni a�ırlık artı�ı, kı�lama yetene�i ve bal verim özelliklerine seleksiyon 

uygulanarak populasyonun genotipik yapısı iyile�tirilmeye çalı�ılmı� ve bu 

özelliklere ili�kin genetik parametre tahminleri hesaplanmı�tır. Koloni indeksine 

göre yapılan iki generasyon sonucu sa�lanan genetik ilerleme hesaplanmı�tır. 

Ayrıca, incelenen özellikler arası ili�kiler de irdelenmi�tir. 

Denemede her yıl 200 adet ana arı yeti�tirildi�i halde ana arı de�i�tiren ve 

sönen koloniler denemeden çıkarıldı�ı için 2008 yılında 137, 2009 yılında 130 ve 

2010 yılında 142 koloni de�erlendirmeye alınabilmi�tir. 2008 yılında tüm yörelere 

ait koloniler mevcut iken 2009 yılında Beyda� ve Çe�me, 2010 yılında ise Urla ve 

Dikili yörelerine ait koloniler denemeyi tamamlayamamı�tır.  

Fizyolojik özelliklerin yıllara göre de�erlendirilmesinde arılı ve yavrulu 

çerçeve sayısı en fazla 2008 yılında, koloni a�ırlık artı�ı ve bal veriminde en 

yüksek de�erler 2009 yılında elde edilmi�tir. Kolonilerde hırçınlık düzeyi en 

yüksek 2009 yılında tespit edilmi�tir. Kı�lama yetene�i en yüksek 2008 yılında 

belirlenmi�tir. Fizyolojik özelliklerin yıllara göre farklılık göstermesinin sebebi;  

denememizde her yıl yeni ana arıların yeti�tirilmesi ve kolonilere kazandırılması 

sırasında kolonilerin bahar mevsimini kaçırmaları, yıllar arasındaki sıcaklık 

de�i�imlerine ba�lı olarak da nektar kaynaklarının olumsuz yönde etkilenmesi 

olarak belirlenmi�tir. 

Fizyolojik özellikler yıllar içerisinde yörelere göre de�erlendirildi�inde; 

2008 yılında arılı çerçeve sayısı, hırçınlık e�ilimi ve koloni a�ırlık artı�ı 

bakımından yöreler arasında fark önemli bulunmazken, yavrulu çerçeve sayısı, 

kı�lama yetene�i ve bal verimi bakımından yöreler arasında fark önemli (P<0.05) 
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bulunmu�tur. 2008 yılında ortalama yavrulu çerçeve sayısı (6.88 adet/koloni) ve 

kı�lama yetene�i (% 100) en yüksek Seferihisar arılarında, ortalama bal verimi 

(11.13 kg) ise Kar�ıyaka arılarında en yüksek olarak bulunmu�tur. 2009 yılında 

sadece hırçınlık e�ilimi bakımından yöreler arasında fark önemli (P<0.05) 

bulunmu�tur. Ortalama 0.63 i�ne adet/koloni ile Selçuk yöresi arıları en sakin arı 

olarak belirlenmi�tir. 2010 yılında ise bütün özellikler bakımından yöreler 

arasında önemli bir fark bulunmamı�tır. 

Ebebeyn-yavru regresyon analiz yöntemi kullanılarak iki generasyona ait 

kalıtım dereceleri hesaplanmı�tır. Birinci ve ikinci generasyona ait kalıtım 

dereceleri sırasıyla arılı çerçeve sayısı için 0.64 ve 0.04, yavrulu çerçeve sayısı 

için 0.28 ve 0.04, hırçınlık e�ilimi için 0.13 ve 0.16, koloni a�ırlık artı�ı için 0.18 

ve 0.02, kı�lama yetene�i için 0.70 ve 0.10, bal verimi için 0.38 ve 0.02 olarak 

hesaplanmı�tır.  

Kolonilerdeki yavrulu çerçeve sayıları ile arılı çerçeve sayıları arasında 

önemli (P<0.01) ve yüksek (r = 0.94) bir ili�ki bulunmu�tur. Yavrulu çerçeve 

sayısındaki artı�a ba�lı olarak arılı çerçeve sayılarında meydana gelen artı� 

kolonilerin hem daha fazla bal depolamalarını hem de kı�ı kayıpsız atlatmalarını 

sa�ladı�ı tahmin edilmi�tir. 

Üç yıl süren ıslah çalı�ması sonucu 1 birim genetik ilerleme elde edilmi�tir. 

Ülkemizde son yıllarda yaygın olarak uygulanan gezginci arıcılık ve yo�un 

olarak kullanılan zirai mücadele ilaçları nedeniyle arıcılar koloni kaybı 

ya�amaktadırlar. Arıcılar mevcut kaybı telafi etmek amacıyla, gittikleri yerlerde 

bölme yaparak, yapay o�ul elde ederek koloni sayılarını artırmaktadırlar. Bu 

durum zayıf kolonilerin olu�masına neden olmaktadır. Uzun yıllardan beri do�al 

seleksiyon ile çe�itli ekolojik ko�ullara adapte olmu� bölgesel arı ırkları di�er 

bölgelerden gelen arıların erkekleriyle çiftle�mekte ve ırk özellikleri yava� yava� 

kaybolmaktadır. Bu çalı�mada oldu�u gibi bundan sonra di�er bölgelerde de 

göçer arıcılı�a kapalı ve dı�arıdan yabancı ana arı girmemi� arılıklara sahip 

yöreler belirlenmelidir. Yörelere ait özgün populasyonlar tespit edilerek ıslah 

çalı�maları yapılmalıdır. Bu bölgesel ırkların korunmaları ancak ana arıların aynı 

ırktan erkek arılarla ya yapay tohumlama yöntemiyle ya da tecritli do�al 

çiftle�tirme alanlarında döllenmesiyle sa�lanabilir. Ülkemizde yapay tohumlama 
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tekni�ini bilen ki�i sayısının az olması, gerek ıslah çalı�malarında gerekse ıslah 

çalı�ması sonucunda elde edilen hatların saf olarak muhafazasında izole 

bölgelerin olu�turulmasını daha önemli kılmaktadır. Bu nedenle bölgelerin arıcılık 

mevcutları dikkate alınarak, Ara�tırma Enstitüleri ve/veya tarım kurulu�larının 

denetimlerinde olmak üzere özel izole bölgeler, çiftle�tirme istasyonları 

kurulmalıdır. 

Dünya arıcılı�ının belki de en zengin gen kaynaklarını olu�turan ülke 

arılarımızın bütün yörelerdeki farklı ekotiplerinin korunması ve bunların ıslah 

edilerek üreticilere da�ıtılmasıyla yöresel üreticilerin farklı ırk ve ekotiplere 

yönelmeleri önlenmi� olacaktır. Böylece ülkemizin en büyük arıcılık 

sorunlarından birisi de çözüme ula�mı� olacaktır. 

Çalı�mamız, ülkemizde bal arısı populasyonlarında davranı� ve verim 

özelliklerine ait genetik parametre tahminlerinin ve seleksiyon verimlili�inin 

de�erlendirildi�i ilk ara�tırma olması bakımından önemlidir. Elde etti�imiz 

genetik ilerleme, ülkemiz arı alt türleri (ırkları) üzerinde yapılacak düzenli 

seleksiyon ve ıslah çalı�ması ile üstün verim özelliklerine sahip arı genotiplerine 

sahip olabilece�imizi ortaya koymaktadır. Nitekim, denemenin ba�langıcı olan 

2008 yılında yavrulu çerçeve sayısı ve kı�lama yetene�i bakımından Seferihisar, 

bal verim özelli�i bakımından ise Kar�ıyaka populasyonları di�er yöre arı 

populasyonlarından önemli düzeyde yüksek bulunmu�tur. 2009 yılında en sakin 

arı populasyonu Selçuk yöresi arılarında tesbit edilmi�tir. 2010 yılında uygulanan 

seleksiyona ba�lı olarak elde edilen genetik ilerlemeyle yöreler arasında verim 

özellikleri bakımından farklılık ortadan kalkmı�tır. Bu sonuç yapılacak ıslah 

çalı�malarıyla farklı genotiplere (ırk, hat ve soylara) ait yüksek verimli arı 

kolonilerinin belirlenip ço�altılmasının ve korunmasının önemini ortaya 

koymaktadır.  

Bu anlamda çalı�mamızın ülkemizde konu ile ilgili gelecekte yapılacak arı 

ıslahı çalı�maları için ı�ık tutaca�ına inanıyoruz. 
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Ek-1: 2008 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  

 



 
Ek-1 (devam): 2008 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 

Ek-1 (devam): 2008 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 
Ek-2: 2009 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 

Ek-2 (devam): 2009 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 
Ek-2 (devam): 2009 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 

   Ek-3: 2010 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 
Ek-3 (devam): 2010 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  



 

Ek-3 (devam): 2010 yılında kolonilerin fizyolojik özelliklerine ait verileri ve koloni indeks de�erleri 

 

Kolonilere Ait Orijin Kodları; 1: Bergama, 2: Menemen, 3: Ödemi�, 4: Kiraz, 5: Tire, 6:Beyda�, 7: Menderes, 8: Bayındır, 9: Urla, 10: Çe�me, 11: Selçuk,  
                                                 12: Kar�ıyaka, 13: Dikili, 14: Kınık, 15: Alia�a 16: Seferihisar  

 




