
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Arıcılık Birimi Uzmanlarından 

oluşan bir heyet, 18-25 Kasım 2017 Tarihleri Arasında Çin’e 

Teknik Ziyaret Gerçekleştirdi. 

 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlılar ve Küçükevciller Daire 

Başkanı Hakan Öztürk başkanlığında; arıcılık uzmanı Gülten Bulut, 

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan 

AYDIN’dan oluşan heyet, 18-25 Kasım 2017 tarihleri arasında ÇİN’e 

bir teknik ziyaret gerçekleştirmiştir.  

 

 Bu kapsamda aşağıda isimleri yer alan kurum ve kuruluşlar 

ziyaret edilmiştir.  

 

 Pekin - Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) Arıcılık 

Araştırma Enstitüsü  

 Pekin - Baihua Arı Ürünleri Bilimi & Teknoloji Geliştirme 

Şirketi  

 Pekin - Profesyonel Arıcılar Birliği, 

 Hangzhou - Zhejiang Üniversitesi Arıcılık ve İpek Böcekçiliği 

Araştırma Enstitüsü  

 Hangzhou - Zhejiang Eyaleti Beewords Arıcılık Şirketler Grubu  

 

FAO verilerine göre Arıcılık’ta Dünya Lideri olan Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne, uygulamada kullanmış oldukları materyal ve metot, 

arı ırkları, araştırma projeleri, ülke arıcılığının durumu, ballı bitkiler 

florası, monofloral ve polyfloral ballar, arı ürünlerinin üretim süreci vb. 

konularda bilgiler edinmek ve iki ülke arıcılığı konusunda işbirliğini 

geliştirmek için gerekli adımları atmak amacıyla yapılan ziyarette 

edinilen tecrübe ve bilgilerin ülkemiz arıcılığının geliştirilmesine 

yönelik hazırlanacak projelerde kullanılması hedeflenmiştir. 



Ziyarete, Pekin’de bulunan Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS) 

bünyesindeki Arıcılık Araştırma Enstitüsü ile başlanmıştır. Heyet için 

hazırlanmış toplantı salonunda bulunan kurum yönetimi, doktora ve 

yüksek lisans öğrencilerine, Daire Başkanı Hakan ÖZTÜRK ve zir. 

yük. müh. Gülten BULUT, ülkemiz arıcılığı ve Dünyada %90’ı 

ülkemizde üretilen Çam balı ile ilgili sunumlar yapmışlardır. Enstitü 

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Wu JIE yaptığı sunumla Çin Halk 

Cumhuriyetindeki arıcılık ve kurumlarında yapılan çalışmalarla ilgili 

heyete bilgiler vermiştir. 

 

 









 

 

Pekin’de bulunan Baihua Arı Ürünleri Bilimi & Teknoloji Geliştirme 

Şirketi ile heyetin ziyareti devam etmiştir. Şirket yetkilisi Guo Li jun, 

firma ile ilgili bilgiler verirken, bal ve diğer arı ürünleriyle ilgili 

ülkemizle ticari işbirliği yapmak isteklerini dile getirmiştir. 

 

Firmanın talebi, bağlantı sağlanması amacıyla muhataplarına iletilmiş, 

işbirliğine yönelik ilk somut girişimin yapılması temin edilmiştir. 















 

Pekin’deki son ziyaret, yaklaşık 90 km kuzeydoğu’da Miyun şehrinde; 

geniş bir alana kurulmuş arıcılık konusunda fotoğraf ve eğitim 

materyallerinin sergilendiği, bal arıları ve arı ürünlerini çocuklara 

eğlendirerek öğretecek materyallerle donatılmış arıcılık kooperatifine 

ait tesise yapılmıştır. Ortakları tarafından üretilen farklı arı ürünlerini 

ambalajlayarak pazarlamasını da yapan Profesyonel Arıcılar Birliği 

başkanı Wang Dong Sheng, birliğin çalışma sistemi hakkında heyeti 

bilgilendirmiştir. 

















Pekin’deki teknik ziyaretlerin ardından Çin halk Cumhuriyetindeki 

yerleşim yerlerinden Hangzhou’ya geçen heyet, Zhejiang Üniversitesi 

Arıcılık Bölümündeki Prof. Dr. Fuliang HU ve bölümdeki doktora ve 

Yüksek Lisans öğrencileriyle bir tanışma toplantısına katılmıştır. 

Toplantıda ülkemiz arıcılığı konusunda bilgiler verilmiş ve üniversitede 

yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alınmış, heyete bal ve arı ürünleri 

laboratuvarları gezdirilmiş, Üniversite ve eğitim faaliyetleriyle ilgili 

bilgiler verilmiştir. 









  

Üniversite’nin ardından Hangzhou’da Zhejiang Eyaleti Beewords 

Arıcılık Grubu Şirketi de ziyaret edilmiş, geniş bir alana kurulmuş sera 

ve arı ürünleri üretim tesisi heyetimize gezdirilmiş, hijyenik şartlarda 

üretilip paketlenerek tüketime sunulan farklı arı ürünlerinin üretim 

süreci hakkında bilgiler verilmiştir.   

Yapılan ziyaretlerde İki ülke arıcılığı ile ilgili teknik bilgi alışverişinde 

bulunulmuş, iki ülke ticari ve teknik işbirliğini geliştirilmesi adına 

olumlu mesajlar alınmıştır. 

Aynı zamanda büyük bir pazar potansiyeli olan Çin’e ülkemiz arı 

ürünlerinin ihraç edilebilmesi ile ilgili ticari ilişkilerin başlatılması 

yönünde ilk adımlar ziyaret sonrasında atılmıştır. 
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