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ÖZET: Türkiye’de bal arısı yetiştiriciliğinde yaygın olarak Apis mellifera ırkı kullanılmaktadır. Son zamanlarda bal arıları bilinmeyen 
nedenlerle aniden ortadan kaybolmaktadır. Bu durumdan bal arısı patojenlerinden bazı virüs ve parazitlerin sorumlu olduğu tahmin edil-
mektedir. Türkiye’de henüz ani koloni kayıplarının patolojik nedenlerini tespit etmeye yönelik hiçbir tıbbi araştırma yapılmamıştır. Bu 
durum, bal arısı sektörünün geleceğinde önemi olan acil bir gerekliliktir. 
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Sudden Die-off of Honeybee Colonies 
SUMMARY: Apis mellifera is used for honeybee keeping all over Turkey. Recently, honeybees have been suddenly disappearing for no 
apparent reason. It is presumed that some viral and parasitic honeybee pathogens are responsible for this. No medical research has been 
conducted to determine the pathologic causes of the sudden die-off of the honeybee colonies in Turkey as yet. This is of urgent impor-
tance for future of the honeybee industry. 
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GİRİŞ
Dünya’ da yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bal arısı türü 
olan Apis mellifera (A.mellifera), Apis cinsi altındaki 9 türden 
ekonomik olarak en fazla öneme sahip olanıdır. Türkiye’de 
baskın ırk olan A. m. anatoliaca’ nın yanı sıra Kars ve Erzu-
rum yöresinde Kafkas  (A. m. caucasica), Batı Anadolu’ da 
İtalyan (A. m. ligustica), Karadeniz bölgesinde Karniol (A. m. 
carnica), Orta Anadolu ve Elazığ bölgesinde Trans Kafkas 
arısı (A.m. remipes), Akdeniz bölgesinde Kıbrıs (A. m. 
cypriaca), Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde 
Suriye (A. m. syriaca) ırkı arıların saf ve melez tiplerine rast-
lamak mümkündür (1, 15, 24, 37, 46, 48, 49). 

Arıcılık, dünyada ve ülkemizde az topraklı veya topraksız 
çiftçiler ile bitkisel üretimdeki tozlaşmaya milyarlarca liralık 
katkı sağlamaktadır (24, 43, 60). Bal arıları tozlaşmaya olan 
katkıları yönünden ele alındığında dünya üzerinde yetiştiricili-
ği yapılan en değerli hayvanlar olup tarımsal üretime sağladık-
ları katkı, bal ve yan ürünlerinden sağladıkları katkıdan daha 
fazladır (28, 37, 43). 

Türkiye sahip olduğu 4.4 milyon adet dolayındaki kovan var-
lığı ile dünyada üçüncü, 67 bin ton bal üretimi ile 4. sırada yer 

almaktadır. Kovan varlığı ve bal üretimi bakımından dünyanın 
önemli ülkeleri arasına girmektedir. Türkiye’ nin dünya bal 
ticaretinde % 1.87’ lik bir payla 10. sırada yer alışı sahip olu-
nan kovan varlığı ve bal üretimiyle uyum sağlamamaktadır (1, 
3, 49, 60). 

Arı kovanının fazla olması ülkemizdeki arı ve bitki florasının 
zenginliğinin bir ifadesidir buna rağmen ülkemizde kovan 
başına ortalama bal üretimi 16 kg dolayında olup dünya orta-
laması olan 20 kg’ ın altındadır. Hem dünya bal ticaretindeki 
payımız hem de koloni başına bal üretimimiz dikkate alındı-
ğında ülkemizdeki mevcut arıcılık potansiyelinden yeteri ka-
dar faydalanamadığımız ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin eko-
lojik yapısı her yerinde arıcılık yapılmasına imkan vermekte 
ancak yoğun olarak sadece Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgele-
rinde arıcılık yapılmaktadır. Bu zenginliğe rağmen yeterli verim 
alınamaması hızla yayılan hastalıklar, koruyucu hekimlik ve 
teknik eğitimin yetersiz oluşuna bağlıdır (25, 37, 46, 49, 60). 

Ani Koloni Kayıpları 

Ani koloni sönmesi (AKS), kovan ve çevresinde ölü arıların 
hiç bulunmadığı veya çok az bulunduğu genellikle tarlacı arı-
ların uçuş için kovan dışına çıkıp geri dönmemeleri ile karak-
terize bir durumdur. Tarlacı arıların kraliçe arı, genç ve yavru 
arıları kovana terk ederek ortadan kayboldukları bildirilmek-
tedir. Az sayıda genç arı, kraliçe arının ve yavruların bakımını 
üstlenmektedir. Sosyal bir yaşam süren bal arılarının bu dav-
ranışının, viral enfeksiyonların arılarda neden olduğu öğrenme 
ve hafıza kayıplarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. AKS 
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gözlenen arılıklarda tüm koloni ölüp üzerinden 3-4 hafta ge-
çene kadar yağma olayına rastlanmamakta, kovan zararlıları 
böyle kovanlara yaklaşmamaktadır (30, 34, 35, 53). Belirtilen 
bu gözlemler teşhis amaçlı önemli klinik bulgular olarak de-
ğerlendirilebilmektedir. 

AKS birden fazla türde enfeksiyona yol açan bakteri, parazit ve 
virüs, zirai kimyasalların usulsüz kullanımı, su ve atmosfere 
yansıyan çevre kirliliği ile olumsuz iklim değişimleri, radyoaktif 
ve manyetik kirlilik gibi dış etmenlerin varlığında daha ciddi 
ekonomik kayıplarla ortaya çıkabilmektedir (9, 59). AKS olay-
larının çoğu klinik olarak ciddi semptomlar gözlenmeden sey-
retmekte, kayıplar bir gün içerisinde meydana gelebildiği gibi 
yukarıda  anlatılan faktörlerin varlığına göre değişik sürelerde 
de gelişebilmektedir. Böyle kolonilerin  insektisit olarak kullanı-
lan imidaklorit gibi bazı ilaçlara (neonikotinikler) maruz kaldığı 
durumlarda, termitlerde görülen hafıza kaybı sendromuna ben-
zer bir etkiye uğradıkları tahmin edilmektedir. AKS de ön plana 
çıkan hafıza kaybı sendromunun viral enfeksiyonlar ve ilaç  
kullanımı ile birlikte tetiklendiği düşünülmektedir (30).  

Araştırmacı ve yetiştiricilerin önemli bir sorunu haline gelen 
beklenmeyen koloni kayıpları ciddi ekonomik boyutlara ulaş-
mıştır. Örneğin, Hatay ili Arı Yetiştiricileri Birliğinin yaptığı 
açıklamaya göre 2007 yılı içerisinde sadece Dörtyol ilçesinde 
33.000 adet kovanda beklenmeyen koloni kayıpları gözlenmiş-
tir. Hatay bölgesinde 2008 yılı ilkbaharında devam eden yo-
ğun koloni kayıpları tespit edilmiştir. Giray (27), Adana’ da 
meydana gelen beklenmeyen koloni kayıplarında mevsimsel 
dengesizliğin önemli rolü olabileceğini bildirmektedir. 2004 
yılında Amerika’ ya Avustralya’dan ithal edilen bal arılarının 
ülkenin farklı coğrafik bölgelerine dağıtılmasından sonra dik-
kat çekmeye başlayan beklenmeyen koloni kayıpları ilk defa 
İsrail’de tespit edilen ‘’Israeli Acut Bee Paralysis Virus’’ 
(IABPV) ile ilişkilendirilmiştir. Amerika’da ani koloni sönme-
si gözlenen kolonilerin %96’ sında IAPV tespit edilmiştir. 
Virüs ilişkili ani koloni sönmesi olayları Belçika, Fransa, Al-
manya, Hollanda, Polonya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İs-
panya, İsviçre ve Tayvan’ da tespit edilmiştir. Araştırmalar 
AKS gözlenen bal arısı kolonilerinin viral ve paraziter pato-
jenlerle aynı anda enfekte olma oranlarının diğer patojenlerle 
aynı anda birlikte bulunma oranlarına göre daha yüksek oldu-
ğunu bildirmektedir (8, 9, 11, 55, 58). Yaşanan kayıpları ana-
liz eden Kandemir (38), Birleşik Devletlerde yapılan anket 
çalışmalarında arıcıların %53.5 ‘inin çok ya da aşırı koloni 
kaybı yaşadığını, Türkiye’ de ise bahsedilen yeni patojenlerin 
kontrol edilebilmesi için Tarım Bakanlığı’nın Arıcılar Birliği 
ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek bilimsel araştırmalar baş-
latması gerektiğini bildirmiştir. 

AKS’ de ki önemi ile dikkat çeken paraziter akar Varroa spp. 
1977 yılından bugüne Türkiye’deki arılıklarda bildirilmekte-
dir. Türkiye’ de baskın tür olarak tespit edilen Varroa 
destructor, Kore genomunda yer almaktadır (56). Bal arıları-
nın en önemli ektoparazit akarı olan V.destructor ile doğal 

enfeste arı kolonileri normal şartlar altında 3-4 yıl yaşayabil-
mektedir (2, 8). Ancak, akar bal arılarının hemolenfinden bes-
lenmesi esnasında açtığı yara odakları (39) ile vektörlüğünü 
yaptığı viral (58, 59), bakteriyel (18), mantar (10) ve diğer 
patojenlere (50-52) geçiş kolaylığı sağlamaktadır. Bal arısı 
kolonilerinde varroa vektörlüğü yardımıyla gelişen miks en-
feksiyon tablosu ani koloni kayıplarıyla ilişkilendirilmiştir (8, 
12, 13, 16). Varroa mücadelesinde kullanılan çesitli 
akarasitlerin, bal arılarının enfeksiyonlara karsı immün yanıtını 
engelleyebileceği, immün sistem genlerinin ekspresyonunu 
baskılayabileceği düşünülmektedir. Ektoparazitiklerin ve akarla-
rın diğer canlıların immün ve sinir sistemlerine etkileri hakkında 
sınırlı bilgiler vardır. Ektoparaziter ve pestisit olarak kullanılan 
imidaklorit ve benzer kimyasalların arıların immün ve sinir 
sistemi üzerindeki etkisi henüz açıklanamamıştır (23, 57). 

Birden fazla patojenin miks enfeksiyon tarzında ortaya çıkma-
sıyla dikkat çeken AKS’ de ülkemizde de varlığı bildirilen 
Acarapis woodi önem taşımaktadır. Akar torakstaki ana trakea 
kanallarını doldurarak özellikle kanat kaslarının ihtiyacı olan 
gaz degişimine engel olmakta, kovan içi hava değişimini en-
gellemekte ve tarlacı arıların uçuş mesafelerini kısaltarak ko-
loniye geri dönüş problemlerine neden olmaktadır (31, 36). 
Akar arının trakea duvarını delip hemolenfi ile beslenirken 
çeşitli viral, bakteriyel ve mantar hastalıklarına yol açabilmek-
tedir (19, 47, 54). Çakmak ve arkadaşlarının (14), 10.200 adet 
arı üzerinde 4 farklı teşhis metodu ile araştırdıkları bu akarı, 
Özkırım ve arkadaşları Adana bölgesi arı örneklerini inceleye-
rek tespit etmişlerdir (44, 45). Ülkemizde melez veya saf ola-
rak farklı ırklarda arı yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu akar 
sınır komşusu olduğumuz İran ve Bulgaristan’ daki arılıklarda 
tespit edilmiştir. 

Ani koloni sönmesi olayları için önem arz eden diğer bir etken 
Nosema apis ile enfekte arılar 18-54 gün yaşarken, Nosema 
ceranae ile enfekte olanlar 8 gün içerisinde ölmektedir. Türki-
ye’de incelenen arılıkların %60’ ında mikroskobik araştırma-
larla nosemosis (N. apis) tespit edilmiş, bu arılıklardaki kolo-
nilerin %14’ ü enfekte bulunmuş, enfekte kolonilerin sadece 
%16’ sında klinik semptomla karşılaşılmıştır, Marmara ve 
Karadeniz bölgesindeki enfekte kolonilerde aynı zamanda 
%38 oranında Malpighamoeba mellifica ve %64 oranında 
Ascospheara apis bildirilmiştir (4). A. apis sporlarının varroa 
ile enfestasyon oranına paralel bir hızla yayıldığı bildirilmiştir 
(51). Aydın ve arkadasları (5) nosema pozitif kolonilerin %30’ 
unda sekonder enfeksiyon olarak M. mellifica bildirmişlerdir. 
Ani koloni kaybı vakalarında her iki etkenin birlikte bulundu-
ğu kovanların daha fazla risk altında olduğu ancak tek etkenli 
vakalarda bu riskin düştüğü gözlenmiştir (1, 7, 25, 29, 50). 

Nosema ceranae, Fransa’ da 1999, Doğu ve Güney Avrupa’ 
da ise 2003 yılından bu yana sürekli artan düzeylerde yayılım 
göstermektedir. Türkiye’ deki arılıklarda N. ceranae’ nin var-
lığı ve virülensi bilinmemekte olup N. ceranae’ nin Avrupa’ 
da tespit edilmiş olması ülkemizde yetiştiriciliği yapılan A. 
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mellifera’ nın N. ceranae riski altında olduğunu göstermekte-
dir (26, 32, 33). Avrupa ve Anadolu’daki bal arılarında varlığı 
tespit edilmis olan V. jacobsoni’ nin yerini, daha patojen tür 
olan V. destructor un almasına benzer sekilde, N. ceranae’ nın 
da hızla N.apis’ in yerini almakta olduğu düşünülmektedir (40, 
42). N. ceranae’ nin ülkemizdeki erken tanısına yönelik yapı-
lacak acil araştırmaların varroa ve virüs çalısmaları ile kombi-
ne edilerek ani koloni sönmelerindeki ilişkisi belirlenmelidir. 

Bal arılarının beklenmeyen koloni kayıplarında etkisi olduğu 
düşünülen Cryptococcus neoformans fırsatçı maya enfeksiyo-
nu etkeni, özellikle immün sistemi zayıflayan canlılar için 
yüksek patojeniteye neden olabilmektedir (41). Maya hava 
yolu ile yayılabilmektedir. Aslında insan patojeni olan kapsül-
lü maya farklı hayvanlarda da patojeniteye neden olabilmekte-
dir. Cryptococcus gattii ‘ye ökaliptus ağaçlarında daha sık 
rastlanabileceği, C. neoformans ‘a ise güvercin gibi kanatlılar 
ile çoğu memeli hayvanın dışkısında ve acarina sınıfı artro-
podlar da rastlanabileceği bildirilmektedir. Etken subtropik 
bölgelerdeki Eucalyptus spp. (ökaliptus ağaçları) florasından 
izole edilebilmektedir (20, 22). Ülkemizdeki ökaliptus türle-
rinden C. neoformans izole edilmiştir. C. neoformans 'ın top-
rakta, özellikle kanatlı dışkıları ile kirlenmiş toprakta yoğun 
olarak bulunabileceği gösterilmiş, ülkemizin değişik bölgele-
rinde farklı oranlarda saptanmıştır. İzmir'de güvercin kümesle-
rinde %14, Bursa'da %13,9, İstanbul’ da %1,2 oranlarında C. 
neoformans saptanmıştır (6). Ergin ve Kaftanoğlu (21), 2004 
yılında bal arısı kovanlarında C. neoformans var. grubii tespit 
etmişler, ökaliptus ağaçlarının çiçeklenme zamanlarında bal 
arılarının polen ve nektar arayışında olduklarını, bu dönemler-
de bulaşma riskinin arttığını bildirmişlerdir. Cryptococcus 
spp., özellikle Akdeniz Bölgesinde bulunan ökaliptus ağaçla-
rından faydalanan bal arılarının, farklı patojenler ile enfekte 
halde ve zayıflamış immün sistemlerine karşı fırsatçı patojen 
bir ajan olarak risk oluşturabilir (20, 41).  

Amerika Birleşik Devletleri’ nde koloni çökme bozukluğu 
gözlenen arılıklardaki şüpheli kovanların arıları, yeni bir ko-
vana alındıktan sonra eski kovanları yüksek dozda radyasyon 
altında bekletilmiş, arıların steril hale getirilmiş olan eski ko-
vanlarına tekrar alınmasını takiben öncesine oranla çok daha 
rahat bir çalışma düzenine kavuştukları bildirilmiştir. Bilim 
adamları bu durumu, koloni çökme riski taşıyan arılıklardaki 
kovanların hatalı bakım veya besleme eksikliklerinden ziyade 
radyasyona tabi kaldığında yıkımlanabilen yeni bir patojenin 
tehdidi altında oldukları yönünde yorumlamışlardır (17). 

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz’de Suriye sınırındaki Hatay ili ve 
ilçelerinde yaygın şekilde bildirilen AKS olgularının, bal arısı 
enfeksiyonları konusunda yetişmiş uzman Veteriner Hekim 
yetersizliği başta olmak üzere gittikçe artan patojen çeşitliliği, 
dirençli arı ırkı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaması, gezgin 
arıcılıktaki eğitim eksikliği ve küresel iklim değişimlerinden 
etkilenmiş olabileceği düşünülebilir. Hatay bölgesi gezgin 
arıcıların yoğun olarak tercih ettikleri bir kışlatma alanı olması 

yönünden bahsedilen sendrom için ulusal bir önem taşımakta-
dır. Türkiye’de AKS patolojisi hakkında yapılmış bilimsel bir 
çalışma bulunmamaktadır. Yukarıda ifade edilen hususlar 
dikkate alındığında ortaya çıkan tablo, ülkemizdeki AKS olay-
larının patolojik boyutlarının ivedilikle saptanarak, stratejik 
planlama ile acil önlemlerin tespit edilmesi, ulusal risk harita-
larının oluşturulmasını gerektirmektedir. 
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