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    Derneğimiz.... 

 Bal Paketleyicileri, Sanayicileri ve İhracatçılarını temsilen 

2006 yılında kuruldu. 

Amaçları:  

 Sektörel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, 

 Bal üretim ve paketlemede karşılaşılan problemler 

(tağşiş ve taklit) ile mücadele etmek, 

 Kaliteli bal üretimini teşvik etmek, iç tüketimi arttırmak, 

pazarı genişletmek ve tüketicinin kaliteli bal tüketmesini 

sağlamak, 

 Balın, tüketiciye en sağlıklı şekilde ulaştırılmasını, balda 

doğallığın ve kalitenin korunmasını ve Türk bal 

sektörünün tüm dünyada temsil edilerek en üstün 

noktaya ulaştırılmasını sağlamaktır.  
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    Derneğimiz.... 

 TGDF üyesidir. 

 Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol 

Sisteminin yeniden yapılandırılması ve 

güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme 

Projesi kapsamında “Bal Sektörü İçin 

İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi”ni 

yayınlamış ve tüm sektöre dağıtmıştır. 

 Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu – Bal 

ihtisas Alt Komisyonu üyesidir. 

 International Honey Commission (IHC) 

Üyesidir.  

 Türkiye’de Standardizasyon 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi 

Kapsamında Gıda Ürünleri Ayna 

Komitesi Üyesidir.  
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Arı Platformu 

 İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Mali Destek Programı kapsamında 

‘Bal ve Diğer Arı Ürünleri İle Sağlıklı Yaşam Platformu Projesi’ ile 

üniversite-sanayici-üretici ve kamu olmak üzere sektörün tüm 

ayaklarını bir araya getiren, arı ürünleri konusunda çalışacak bir 

platformdur. 

 Bu çatı altında sektörün sorunlarına odaklı çözümler üretmek, 

sektörün ihtiyacı olan araştırma geliştirme çalışmalarını yaparak 

bilgi ve teknoloji üretmek ve bunları gerek toplum gerekse ilgili 

tüm kurumlarla paylaşmak mümkün olacaktır.  

 Platform, ülkemizin konuyla ilgili olabilecek kamu kurumlarını, 

sektörün ilgili birlik ve derneklerini ve üniversiteleri bir araya 

getirmiştir. Platformun zaman içerisinde sektörden veya kamu 

kurumlarından yeni üyelerin katılımı ile büyümesi ve güçlenmesi 

hedeflenmektir. 
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Proje Ortak  ve İştirakçileri 
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BALDER 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

KAYMAKAMLIKLAR  

( BEYKOZ, ÇEKMEKÖY, SARIYER, SİLİVRİ,ŞİLE)  

İSTANBUL İL GIDA, TARIM VE 

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTANBUL İLİ ARI 

YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

İSTANBUL TEKNİK 

ÜNİVERSİTESİ 

İST. ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAK. 

İST. ÜNV. 

 DETAE 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTANBUL İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

APİTERAPİ 

DERNEĞİ 

ALTIPARMAK GIDA 
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Platform Yapısı 
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Misyon&Vizyon 

 Misyonumuz: Arı ürünlerinin sağlığa, 

bölgesel kalkınmaya, topluma, çevreye 

ve kültürel mirasa olan katkılarını ve 

gerçek değerini ortaya koyan yeni 

bilgiler üreterek, bu ürünler için toplum 

ve sektörde farkındalığı, bilinçli üretim 

ve tüketimi artıracak faaliyetlerde 

bulunmak. 

 Vizyonumuz: Arı ürünleri konusunda 

ihtiyaç duyulan uygulamalı ve bilimsel 

bilgiyi sürdürülebilir şekilde üreten ve 

toplumla paylaşan dünyada lider bir 

platform olmaktır. 
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Yaptığı Faaliyetler 
 Bal ve propolisin meme kanseri tedavisindeki etkisinin araştırılması, 

 Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin antioksidan içeriklerinin ve biyoyararlılık 

özelliklerinin belirlenmesi, 

 İstanbul Ballı Bitkiler Herbaryumu kurulması, 

 Ballı Bitkiler kitabı ile sektör ve arıcıların bilgilendirilmesi, 

 İstanbul arıcılık ve arı ürünleri belgeseli ve kitabı ile toplumun 

bilgilendirilmesi, 

 Arıcılık ve Arı ürünleri ile ilgili kısa filmler, 

 Arıcılara ve sektöre yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi, 

 Arı ürünlerinin sağlık üstüne etkileri ile ilgili sempozyum düzenlenmesi, 

 Arı ürünleri üretiminde iyi hijyen uygulamaları sektör kılavuzu ve 

düzenlenecek eğitimler  ile üreticilerin ve sektörün bilgilendirilmesi, 

 Arı ürünlerinin sağlık üzerine etkileri kitabı ile toplumun 

bilgilendirilmesi  
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Kimler Yararlanabilir? 

 Arı ürünleri tüketicileri 

 Profesyonel ve hobi arıcılık 

yapanlar 

 Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları 

 Başta kanser olmak üzere, kalp 

damar, metobolik iltihabı hastalık 

riski taşıyan kişiler 

 Arı ürünleri paketleyicileri, 

ihracatçıları ve sanayicileri 

 İlgili birlik ve dernekler 

 Arı ürünleri konusunda araştırma 

yapan üniversiteler ve 

akademisyenler 
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BELGESEL  

 Belgesel çekimi Çoşkun Aral tarafından 

yapılmaktadır.  

 İstanbul’un kültürel tarihinde önemli bir 

yeri olan sağlıklı yaşam için balın, şeker 

yerine kullanım kültürü animasyonla 

canlandırılacaktır.  

 Arıların iletişim dili olan dansın gösterimi 

sağlanacaktır. 

 İstanbullu arıcılarla ve bilim insanları ile 

ropörtajlar yer alacaktır. 

 Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerine 

etkisi ve arıcılığın zor veya ilgi çekici 

yönleri vurgulanacaktır. 
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İstanbul’da Balkapanı Hanı 
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Yaygınlaştırma Faaliyetleri 

    Belgeselin okullarda gösterimi, kitap, kitapçık ve kılavuzların 

dağıtımı 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul’da 50 okulda 

7.500 öğrenciye belgesel film gösterilecek ve “Arı Ürünlerinin 

Sağlık Üzerine Etkileri” kitabı öğretmenlere ücretsiz olarak 

dağıtılacaktır.  

 Ayrıca projenin tüm iştirakçi ve ortaklarına, belgesel ve tüm kitaplar 

temin edilecek, projeyi yaygınlaştırmaları için kullanmaları 

sağlanacaktır.  

 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 2.000 doktora, Arı 

Platformu broşürleri, “Arı Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri” kitabı 

ve belgeselin dağıtımı sağlanacaktır.  

 Tüm kitaplar ve belgesel Arı Platformu web sitesinde yer alacak, 

isteyen herkes web sitesine üye olup bu kitapları bilgisayarına 

indirebilecektir.      
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Yaygınlaştırma Faaliyetleri 

Sempozyum 

 Belgesel gösterimi ve bilimsel sunumlar 

 İstanbul Ballı Bitkilerin fotoğrafları sergilenecek 

 Tüm arıcılarımız davetlidir. 

 Hazırlanan belgesel ve kitaplardan Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı'na, Türkiye Arıcılar Birliği’ne de 

gönderilerek projenin ülke genelinde de 

duyurulması sağlanacaktır.  

 Böylece arı ürünlerinin sağlık üzerine etkileri, 

arıcılığın tozlaşmaya katkısı, topluma arıcılığın 

neden önemli olduğu özellikle vurgulanarak 

anlatılacaktır. İstanbul ve tüm Türkiye genelinde 

konu hakkında farkındalık yaratılıp, insanlar 

arıcılığa, arıları korumaya ve arı ürünleri 

tüketimine teşvik edilmiş olacaktır.  
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

13 

Arı Ürünleri Araştırma 

Farkındalık, Bilgi ve 

İletişim Noktası  

Tel  : 0 212 285 00 38 

E-Posta : info@ariplatformu.org 

İnternet adresi: www.ariplatformu.org 

Adres: İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Maslak /İstanbul 

BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE 

SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU 
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mailto:info@ariplatformu.org
http://www.ariplatformu.org/


WEB SİTESİ 
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ANKET 
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LÜTFEN 

ANKETİ DOLDURUNUZ...! 
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TEŞEKKÜRLER… 
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