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Amaç: Günümüzde artık tur zm kavramı çeş tl l k göstermekted r. Bu çeş tl l k çer s nde kırsal tur zm yer
almaktadır. Dest nasyonlara karşı değ şen z yaretç terc hler arasında daha sağlıklı, doğa le ç çe ve doğal
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uygulanıp değerlend r leb leceğ bel rlenm şt r.
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The Evaluat on of Mugla Beekeep ng Potent al In Terms of Ap tour sm
Abstract
Purpose: Today, the concept of tour sm s d verse. Rural tour sm s ncluded n th s d vers ty. Among the
preferences of domest c and fore gn tour sts who change to dest nat ons, there are places where health er, naturentertw ned and natural products can be consumed. In th s context, t s seen that the tendency towards rural areas
s ncreas ng day by day. Rural tour sm, wh ch s descr bed as alternat ve tour sm n the chang ng world, s the
locomot ve of rural development. At the same t me, rural tour sm s cons dered as a new approach n the
development of rural areas. Rural tour sm ncludes d ﬀerent types of tour sm. Ap tour sm, wh ch s ncluded n
th s context, makes ts mportance n rural tour sm ncreas ngly felt every day. At th s stage, countr es that can
ut l ze the ap tour sm potent al w ll be advantageous n terms of rural tour sm. the presence of the sleeve w th
Turkey, w th the product on of bees and bee products beekeep ng s an mportant pos t on n the world economy.
W th th s feature, t has an mportant potent al n terms of appl cab l ty of ap tour sm. Muğla bees and bee
products n terms of product on s located n Turkey ranks ﬁrst n beekeep ng. In th s context, Mugla prov nce s
the case w th one of the centers may ap tour sm propert es n Turkey. The a m of th s study s to evaluate the
beekeep ng potent al of Muğla prov nce n terms of ap tur sm w th var ous cr ter a and to reveal the stud es that
can be done for the development and susta nab l ty of ap tour sm n Muğla prov nce. In the study discussed, it
was concluded that the preparation of an action plan for the evaluation of beekeeping potential in Muğla
province in terms of apitourism could be an important roadmap. In addition, from this point of view, it is thought
that the beekeeping potential of Muğla province will create an important added value in the development of
apitourism and rural development.
Des gn/Methodology/Approach: In th s study, beekeep ng potent al of Muğla prov nce was evaluated
conceptually n terms of ap tour sm by us ng secondary data.
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F nd ngs: It has been revealed that rural tour sm s an mportant component n rural development and ap tour sm
s an mportant component n terms of rural tour sm. It has been determ ned that ap tour sm can be appl ed and
evaluated n terms of the ex st ng potent al of Muğla, where beekeep ng s ntensely carr ed out.
Or g nal ty/Value: Th s study s mportant n terms of show ng that the evaluat on of ap tour sm potent al n
Muğla prov nce should not be gnored n terms of rural tour sm and rural development.
Key words: Rural tour sm, ap tour sm, bee products, bee safar

1.GİRİŞ
Değ şen küresel dünyada tur zm kavramı değ ş kl k göstermekted r. Artık den z, güneş ve kumu ç ne alan tur zm kavramının
yanısıra doğa le ç çe olan yen tur zm faal yetler d kkat çekmekted r. Tarım tur zm ya da agro tur zm adı ver len bu tur zm
faal yet ç nde ap tur zm de yer almaktadır. Ap tur zm kırsal toplulukların gelenekler ve kültürü le lg lenen sürdürüleb l r
kalkınmayı çeren n ş b r tur zm b ç m d r (Wos, 2014). Tur zm faal yetler n n çeş tl l ğ n artırmak ç n ap tur zm b r fırsat olarak
değerlend r leb l r. Ap tur zm, tur zm ve arıcılık alanlarını b rleşt ren yen b r akım olarak fade ed lmekted r. Ap tur zm sadece
kırsal tur zm n şlevler n yer ne get rmekle kalmayıp, alternat f tıptan coğraﬁ alana kadar b rçok b lg y de barındırmaktadır.
Ap tur zm, modern arı yet şt r c l ğ ve arıcılık kültürü le uyumlu b r şek lde bağlantılı yen b r seyahat noktasıdır. Ayrıca,
arıcıların tur zm pazarındak varlığını gen şletmek ve güçlend rmek ç n ek b r fırsat olduğu bel rt lmekted r (Şeker, 2020).
Kırsal tur zm n beraber nde get rd ğ yen l kç ve yaratıcı ﬁk rler b rçok kırsal tur zm çeş d n n oluşmasını sağlamıştır. Bu
yen l kç kırsal tur zm çeş tler nden b r s de ap tur zmd r. Ap tur zm, “ lham, eğ t m ve gel şme ç n seyahat” amacıyla
gerçekleşt r len ve arıcılık faal yetler le sürdürüleb l r seyahat anlayışının sentez yle oluşturulan b r sürdürüleb l r tur zm
yaklaşımıdır. Ap tur zm kapsamında arı ve bal ürünler n n satışı yapılmakta, arıcılık müzes , ç çek bahçeler , bal üret m, yapım ve
tadım atölyeler ne z yaretler ve eğ t c etk nl kler gerçekleşt r lmekted r (Saltık ve ark., 2019).
Ap tur zm son b rkaç yılda yükselen yeş l ekonom n n b r aktörü olarak b l nmekted r. Bu bağlamda yen b r konsept olarak
ap tur zm seyahat ve gez sektöründe yer almaktadır. Ayrıca yeş l ekonom n n de öneml b r b leşen olarak fade ed lmekted r
(Korosec, 2016). Yapılan araştırmaya göre, temel ap tur zm şlevler arasında eğ t m, tur zm, sağlık ve sosyal şlevler yer
almaktadır. Eğ t m şlev tur stler n, ekos stemde öneml b r yer olan arıların farkına varmalarını ve çevre le lg l faal yetler
ç nde yer almalarını teşv k eder. Tur zm şlev , arı tur zm rotaları le tur stler n gez len bölgeler n geleneksel ve özel doğasını ve
o bölge arıcılığının tar hçes n n farkına varılmasını kapsamaktadır. Sağlık şlev açısından hem besley c hem de ant oks dan
özell ğe sah p çam balının b rçok b leş ğe sah p olduğu b l nmekted r. Sosyal şlev, arı tur zm n n bulunduğu yörede yen st hdam
olanakları le kırsal tur zm n gel şmes ve yöre halkının fayda sağlamasını çermekted r. Bu tür şlevler n çeş tl l ğ , ap tur zm
g derek daha popüler ve özell kle arı kovanlarında ve arı ç ftl kler nde değerl b r tur zm şekl hal ne get rm şt r (Wos, 2014).
Ap tur zm le lg l faal yetler, arı kovanlarına, açık hava müzeler ne ve arı müzeler ne yapılan z yaretler çermekted r. Ayrıca
tur stler b r arıcının çalışmasını gözlemlemen n yanısıra bal üret m , özell kler , d ğer arı ürünler hakkında b lg ed nmek, arı
kolon ler n n nasıl yaşadığını zlemek, d ğer arı ürünler hakkında b lg ed nmek, arılar le ekoloj k yaşam ve nsan arasındak
l şk y tanıma fırsatına sah p olmaktadır. Bu tur zm şekl kırsal alanda yen şler yaratarak destek olmasının yanısıra tur zm
h zmetler ne, yerel altyapının gel şt r lmes ne katkı sağlamaktadır (Wos, 2014). Türk ye'n n sah p olduğu b yoçeş tl l k, arı
tur zm n n gel şt r lmes yle farklı b r gel r kaynağı hal ne dönüştürüleb lecekt r (Suna, 2018a).
Ek gel r sağlayan b r tur zm türü özell ğ ne sah p olması le ap tur zm, arı yet şt r c l ğ yapan ç ftç lere ve bölgesel kalkınmaya
olumlu yönde etk etmekted r. Ş l 'de yapılan b r araştırmada kırsal alanda arıcılar le farklı bal türler ne ve tüket c etk leş mler ne
dayalı b r tur st rotası oluşturmada ap tur zm n öneml katkılar sağlayacağı fade ed lmekted r (Sh ﬄer, 2014).
Ap tur zm, geleneksel b r meslek olarak arıcılıkla lg l olduğu kadar, arıcılık ürünler n ve bunların çevresel, besley c ve
y leşt r c değerler n gösteren b r tur zm şekl d r. Arıcılık tur zm gez ler sırasında tur stler, arı kovanlarını, arıcılık parklarını ve
müzeler z yaret etme, arıcıları şyer nde gözlemleme ve arı ürünler n n şaşırtıcı çeş tl l ğ n tanıma fırsatına sah pt r (Wos, 2013).
Slovenya'da bal masajı ve arı kovanı hava soluması g b çok çeş tl akt v telere rastlanmaktadır (Paul, 2019).
Dünyada ap tur zm n çok çeş tl faal yetler kapsadığı görülmekted r. Bu faal yetler arasında arı müzeler , tozlayıcı bahçeler
görüntüleme b l m etk nl kler ne ve / veya arı fest valler ne katılmak, arıcılığa safar ler le katılmak, dev bal arılarının yuvalarını
araştırmak, özelleşt r lm ş "bal rotaları" gez nme deney mler nden b r ne katılmak sayılab l r. Bu nedenle ap tur zm, dünya
çapında b nlerce z yaretç y çeken çeş tlend r lm ş b r entomotur zm deney m türü olarak fade ed lmekted r (Lemel n, 2020).
Dünyada b r entomotur zm şekl olan ap tur zme lg se gün geçt kçe artmaktadır. Entomotur zm böcek odaklı tur zm olup
genell kle arı müzeler ne yapılan z yaretler de bu kapsamda ele alınmaktadır. Slovenya'da yapılan b r araştırmada,
sürdürüleb l rl ğe benzers z b r yaklaşım şekl olarak ap tur zm n b r yaşam b ç m olduğu, arıcılığın, b lg ve deney m
alışver ş nde doğal ve benzers z olanı keşfetme arzusuyla ç çe geçt ğ b r seyahatte yen b r boyutu tems l ett ğ bel rt lmekted r.
Sürdürüleb l r kalkınmayı destekleyen sağlıklı çevre dostu trendlerle uyumlu olan ap tur zm n, b r ülken n doğal zeng nl ğ ve
kültürel m rasının otant k b r seyahat deney m ne ve ekonom k faal yete dönüştürülmes ne katkı sağladığı bel rt lmekted r. (Ar h
and Korosec, 2015).
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Ap tur zm, arıcılık sanatı ve arının yaşamı le ayrılmaz b r şek lde bağlantılı alternat f b r tur zm şekl d r. Bu özel tur zm b ç m ,
doğrudan doğa le lg l tur stlere eşs z deney mler sunmaktadır. Arı kovanını z yaret etmek, bal arısı kolon ler n doğal
ortamlarında gözlemlemek, arıcılık müzeler , bal tadımı, mum yapma atölyeler , ap terap , arı dostu bahçelerde yürüyüşler
ap tur zm akt v teler nden bazılarıdır. Bu faal yetler z yaretç lere arıların doğadak önem hakkında b lg ve aş nalık
sağlamaktadır (L ourta and Hatj na, 2020). F l p nler'de ap tur zm etk nl kler arasında tur stler çekmek amacıyla tar h turlar,
geleneksel törenler g b farklı etk nl k türler ne yer ver lmekted r (Insan et al., 2019).
Türk ye bal ve d ğer arı ürünler üret m nde dünyada lk sıralarda yer almasına rağmen, bu potans yel n değerlend r leb leceğ
ap tur zm açısından sten len düzeyde değ ld r. Türk ye'n n en öneml bal ve arı ürünler üret m n n yapıldığı Muğla l arıcılık
sektöründe lk sıralarda yer almasına karşın mevcut ap tur zm potans yel n yeterl düzeyde ve etk n b r şek lde
kullanamamaktadır. D ğer taraftan se Muğla l öneml tur zm dest nasyonlarını bünyes nde barındırmaktadır. Bu durum Muğla
l nde ap tur zm n uygulanab l rl ğ ne katkı sağlayab len öneml b r unsurdur. Bu çalışmada Muğla l n n arıcılık potans yel n n
ap tur zm açısından değerlend r lmes amaçlanmıştır. Çalışmanın ver kaynaklarını konu le lg l daha önce yapılmış yurt ç ve
yurt dışı b l msel makale, araştırma, raporlar le çeş tl kurum ve kuruluşlardan elde ed len stat st kler oluşturmaktadır.
2. DÜNYADA ARICILIK ve APİTURİZM
Dünya arıcılığında öneml ülkeler arasında H nd stan, Ç n, Türk ye, İran ve Et yopya yer almaktadır. Türk ye 8 m lyonu aşan
kovan sayısı, 110 b n tona yaklaşan bal üret m ve 13.5 kg kovan başına bal ver m ne sah pt r (Ç zelge 1). Buna karşın, Slovenya,
Almanya, Çek Cumhur yet , L tvanya, Ukrayna, Polonya ve İspanya dünya da ap tur zm açısından önde gelen ülkeler arasında
yer almaktadır. Slovenya, Ukrayna, Çek Cumhur yet , Polonya, Almanya, L tvanya, ve İspanya ap tur zm alanına yapılan yatırım
ve tanıtım konusunda se d nam k b r şek lde gel ş m gösterm şt r (GEKA, 2020a). Son beş yılda bu ülkeler arı tur zm le lg l
çalışmalar ve yen yatırımlar konusunda ön plana çıkmıştır (GEKA, 2020b).
Ç zelge 1. Dünyada öneml bazı ülkeler n arıcılık ver ler (2019)
Table 1. Beekeep ng data of some mportant countr es n the world (2019)
Ülke
Kovan Sayısı (adet)
Bal Üret m (ton)
H nd stan
Çn
Türk ye
İran
Et yopya
Rusya
Arjant n
Kaynak: FAOSTAT, 2019.

12.247.332
9.230.940
8.128.360
7.156.720
6.220.182
3.093.859
2.985.026

67.141
447.007
109.330
75.463
53.782
63.526
78.927

Bal Ver m
(kg/kovan)
5.5
48.4
13.5
10.5
8.6
20.5
26.4

Yapılan yurt dışı çalışmalarda anaokullarında ap tur zme karşı gün geçt kçe öneml ölçüde lg n n olduğu bel rt lmekted r (Wos,
2014). Özell kle çocuklara arıları sevd rme amaçlı Avrupa ve Amer ka'da ap tur zm faal yetler yapılmaktadır. Bu çalışmaların
son yıllarda g derek yaygınlaştığı görülmekted r. Bu kapsamda, farklı ırk ekot pler görmek, arı yaşantısına ve üret m ne şah t
olmak ve arı ve arı ürünler yle tedav olmak g b uygulamaları çeren ap tur zm faal yetler z yaretç ler tarafından lg
görmekted r (Anon m, 2019b). Klas k sağlık tur zm türler nden farklı olarak Slovenya'da ap tur zm n gel şt r lmes nde önde
gelen ülkelerden b r olup aynı zamanda ap tur zmdek lk adımların atıldığı ülke özell ğ ne sah pt r (Sul goj, 2021). Slovenya
yerel ırkını (Ap s mell fera carn ca) yasal olarak koruyan uzun arıcılık geleneğ ne sah p b r ülke olup, arıcılar, tur operatörler ve
yerel şletmeler arasında b r s nerj oluşturulmuştur. Slovenya'da ap tur zm stratej k ulusal b r ürün olarak kabul ed lmekted r
(Korosec, 2014). Ayrıca, 2016 yılından t baren ap tur zm ç n özel rehberler bulunmaktadır. Slovenya arıcılık ç n lg çek c
tur st k rotaların oluşturulmasında da öncüdür. Aynı zamanda Dünya Arı Günü kutlamalarının 'muc d ' d r (L ourta and Hatj na,
2020). Slovenya, ap -tur zm sağlayıcıları ç n ulusal b r sert ﬁka s stem ortaya sunan lk ve tek ülked r. Bugün, 35 adet sert ﬁkalı
h zmet sağlayıcı (müzeler, arı yet şt r c ler , ap -terap uzmanları vb.) bulunmaktadır. Ayrıca Slovenya'da ap -terap ,
ap tur zm n n gel ş m nde öneml b r rol oynamaktadır (Kosovec, 2016). Carn olan arısına ev sah pl ğ yapan Slovenya
10.000'den fazla arıcı, 12.500 arı kovanı ve yaklaşık 170.000 arı kovanına sah p olup ap tur zm sektörü açısından se oldukça
gel şm ş durumdadır. B s kletç ler ç n resm b r arıcılık rotası ve arı meraklılarının gez planlamasına yardımcı olacak ülke
çapında b r tur zm yolu bulunmaktadır. Bu yol üzer nde bal parfümü satan yerler, arıcılık müzes ve geleneksel bal ekmeğ satan
dükkanlar, atölyeler ve lokantalar yer almaktadır (Bokur, 2020).
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Arı safar (bee safar ) ap tur zm n faal yetler nden b r d ğer d r. Arı safar , arıcı kıyafet le b r kovandan d ğer kovana g den b r tur
l der le arıların dünyasını keşfetme macerasıdır. Bal ç ftl ğ nden yürüyüş le başlayan arı safar , bal tadım seansı ç n atölyeye
ger dönülmes le son bulmaktadır. Eğ t c (yürüyüş l der ) arı kovanlarının bulunduğu bahçelere z yaretç ler le yürüyerek
ulaşmaktadır. B r arıcının ş ayrıntılı b r şek lde göster lmekted r. Sonuçta arı safar ortaya çıkan ürünü keşfetme fırsatı le
çalışma b ç mler dah l olmak üzere arılar hakkında tam b r sunumu çermekted r. Sırlı kovanlar ve sağlanan koruyucu g ys ler le
arıcılık konusunda b lg sah b olmak ç n z yaretç ler n arı kolon ler ne yakından bakmaları sağlanmaktadır. Arı tur zm sadece
arıları gözlemlemek ve öğrenmek veya onların ürünler n satın almak değ ld r. Ayrıca ap terap adı ver len yen b r alternat f tıp
b ç m n de çermekted r. Bu homeopat şekl (tamamlayıcı ve alternat f tıp yöntem ), arı kovanından gelen aromaları
kullanmakta ve böylel kle astımı ve d ğer solunum problemler n y leşt rmeye yardımcı olmaktadır. Bu yöntem ayrıca bal
masajları le vücudun detoks ﬁkasyonuna katkıda bulunmakta ve arıların ses le nsanlar rahatlatılarak sağlıklarına katkıda
bulunmaktadır (Anonymous, 2018).
Yunan stan'da toplumu b lg lend rmek ve b l nçlend rmek ç n farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Okullarda arıcılar tarafından
yapılan sunum, çocukların tüm bu olumlu enerj y ve coşkuyu öğrenmes , h ssetmes ve aktarması açısından ş md ye kadar en
etk l yaklaşım olduğunu kanıtlamıştır. B r sonrak adım hem vatandaşlara hem de tur stlere deney msel b lg ye kolay er ş m
sağlayarak atılacaktır. Bunu sağlamak ç n k farklı tur st rotası / yolu tasarlanmıştır (L ourta and Hatj na, 2020). Genel olarak
ap tur zm faal yetler arasında, üret m yapılan bal ve d ğer arı ürünler n n z yaretç ler tarafından satın alınması, arı müzes n n
z yaret ed lmes , yaşlı ve çocuklar ç n arı hayatı konusunda b lg lend rme, ap terap , b tk bahçeler ne z yaret, balın arılar
tarafından üret lme şekl , mum yapılması le ana ürünü bal olan yemekler n üret m atölyeler nde uygulamalı olarak öğren lerek
yapılması ve z yaretç ler tarafından tadılması yer almaktadır.
Bulgar stan'da ap tur zm ulusal ve uluslararası alanda popüler b r hal almış durumdadır. Doğru kullanıldığında ülkede arıcılık ç n
güçlü b r katal zör olab len b r n ş tur zm türü olacağı bel rt lmekted r. Bulgar stan'da yapılan b r çalışmada ülkedek ap tur zm n
gel ş m ç n kaynakların temel n ç ftç ler, organ k tarım, kırsal ve ekoloj k tur zm uygulamalarının oluşturduğu bel rt lmekted r.
AB, Ortak Tarım Pol t kası yoluyla, 2014-2020 dönem nde kırsal alanlarda tarımsal ürünler n kısa tedar k z nc rler n , nternet ve
IT teknoloj ler n n gel şt r lmes n teşv k etmekted r. Seyahat acenteler n n hızla büyüyen sosyal medya s teler le müşter lerle
doğrudan teması, arı kovanlarına, otellere ve m saﬁr evler ne yakın onl ne rezervasyonlar ve gerçekleşt r len ap turlarda
tur stlerle doğrudan buluşma yoluyla kal tel arı ürünler n n taleb ç n yen fırsatlar yaratılmaktadır. Böylel kle ap tur zm le arı
ürünler üret c ler n n ürünler n doğrudan satma kab l yet ne sah p olacağı ve tur stler n bel rl bölgelere özgü arı ürünler
hakkında b l nçl seç m yapma hakkına sah p oldukları bel rt lm şt r. Arı ürünler n n ç n yen fırsatlar, doğrudan pazarlama le
sağlanarak, bu sayede arıcı ve kullanıcı da n s yat f alab l r ve medyadak b lg ler kullanarak satın alma tekl ﬁnde bulunab l r.
Mesaj göndermek ve ger b ld r m almak ç n, doğrudan pazarlama, posta, faks, telefon, SMS, e-posta ve nternet ç n hem
geleneksel hem de çevr m ç kanallar kullanılab l r. Doğrudan pazarlama ve k ş sel satışlar, arı ürünler üret c ler n n tüket c lerle
yen , sağlıklı ve etk l l şk ler kurmasına ve onları arı kovanlarına ve arı kovanlarına z yaretlere çekmes ne olanak tanır. Böylece
tur stlerle uzun sürel l şk ler kurmanın temeller n atab l rler. Bu durumda, nternet küçük bal ürünler üret c ler ç n b le çok
çeş tl uygun ﬁyata z n veren, olumlu b r faktör olup arı kovanlarını tur st k b r caz be merkez ne dönüştüreb l r ve ap tur zmden
ek gel r elde edeb l r. Bulgar stan'da, ap tur zm ç n yeterl kaynak temel olmasına karşın, kullanılmayan bu tur zm potans yel
sürdürüleb l rl ğe sah pt r ve eğer gel şt r l rse y çevresel ve kümülat f etk ler sağlamaktadır. Bal üret c ler n n ve arı ürünler n n
yeters z b lg , becer ve yetk nl kler , bu kaynakların sürdürüleb l r kullanımını c dd şek lde kısıtlamaktadır. Ayrıca novasyonu
engellemekte ve ülken n kalkınmasının ve doğanın sürdürüleb l r kullanımı ç n mevcut potans yel sınırlamaktadır. Bu nedenle
bölgesel farklılaştırılmış ürün pol t kasına ve yen stratej lere ht yaç duyulduğu bel rt lmekted r (Gr gorova ve ark., 2016).
3.TÜRKİYE'DE APİTURİZM ÖRNEKLERİ
Ap tur zm adı ver len arıcılık tur zm n n özell kle çevre koruma b l nc n n yoğun olduğu ülkelerde arı yet şt r c l ğ yapan
ç ftç lerde ek gel r yaratarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan b r tur zm türüdür. Gaz antep l nde yapılan b r araştırmada,
arıcılık tur zm n n katkılarına a t bulgular değerlend r ld ğ nde; en fazla katkının arı yet şt r c ler ne olacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durumda arıcılar tur stlere hem ürünler n tanıtma hem de satış mkânı bulab leceklerd r. Y ne aynı araştırmada
arıcılık tur zm n gel şt rmek ç n yapılması gerekenler kısmındak bulgular değerlend r ld ğ nde; en sık tekrarlanan fade
“tanıtım faal yetler ne başlanması” olmuştur (Suna, 2020).
Trakya Bölges 'nde yapılab lecek kırsal tur zm akt v teler arasında Kırklarel ve Ed rne l nde yapılacak tur zm ç nde yer alan
faal yetler arasında arıcılık faal yet ne katılma yer almaktadır (Çakır, 2013). Kırsal tur zm etk nl kler kapsamında ŞarköyKumbağ arası kıyı yerleş m nde arıcılık etk nl kler n n tarımsal tur zmde ç nde yer aldığı bel rt lmekted r (K per ve Yılmaz,
2008).
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Türk ye'de son yıllarda başarılı ancak çok az sayıda ap tur zm örnekler bulunmaktadır. Bursa l nde faal yet gösteren b r ç ftl kte
"arı sevme alanı" bulunmaktadır. Kovan ç yaşantıyı gözlemleme ve arıları "sevme" mkanı şeﬀaf ve dışı yumuşak dokulu kovan
sayes nde sağlanmaktadır (Anon m, 2019b). Türk ye'de ün vers teler n ap tur zm konusunda çeş tl faal yetlere yer verd ğ
görülmekted r. Bunlardan b r Düzce Ün vers tes Arıcılık Araştırma, Gel şt rme ve Uygulama Merkez (DAGEM) tarafından
gerçekleşt r lm şt r. Merkez bünyes nde lk ve ortaöğret m çocuklarına yönel k olarak arıcılık le lg l çeş tl eğ t mler
ver lmekted r. Ayrıca Merkez tarafından çeş tl projeler le çocuklara arı ürünler ve arı-çevre l şk s g b konularda farkındalık
oluşturulmuştur. Bu kapsamda arıların morfoloj s arının tozlaşmadak önem ve arı ﬁzyoloj s , arının toplum açısından önem ve
rolü ve arı ürünler n n çocukların gel ş mler ndek faydaları ve katkıları hakkında teor k ve uygulamalı eğ t mler ver lm şt r
(Anon m, 2019a).
Ap tur zm yapıldığı yöre ve bölge ekonom s nde katma değer yaratmaktadır. Düzce l nde ap tur zm n, doğa tur zm ve sağlık
tur zm açısından yen b r sektör olacağı bel rt lmekted r. Ap tur zm hem doğa hem de sağlık tur zm n ç ne alan b r kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bölgesel kalkınmada ap tur zm boyutu öneml b r aktör olarak yer almaktadır. Ap tur zm
son zamanlarda oldukça popüler b r hale gelm şt r. Ap tur zm ç nde yer alan ap terap (arı ve arı ürünler le tedav ) ve ap a r
(kovan ç havanın solunması le tedav ) konularında yapılan faal yetler dünyanın dört b r yanından gelen z yaretç ler tarafından
lg görmekted r (Anon m, 2018).
Arı ürünler le yapılan tedav olarak b l nen ap terap uygulamaları dünyada son 15-20 yılda daha b r şlevl k kazanmıştır.
Türk ye'de ap tur zm olarak da adlandırılan çok sayıda tur zm yatırımları bulunmaktadır (Kolaylı ve ark., 2019). Ap terap , kırsal
tur zm ve ap tur zm le ç çe olup b rb rler n destekler n tel kted r. Yapılan b r araştırmada, arı ürünler n n tur zm n gel şmes ç n
potans yel oluşturab l r m ? sorusuna 21 arıcı tarafından arı ürünler n n tur zm n gel şmes ne yönel k b r potans yel
oluşturab leceğ yanıtı ver lm şt r. Ayrıca üret c ler arı ürünler n n tur stler n lg s n çekeb leceğ n düşündükler n de
bel rtm şt r. Araştırmada arıcılar, arı ürünler n n nsanların yaşamı ç n gerekl olduğunu, tur zm potans yel n n arttırılması le arı
ürünler n n pazarlama sorununa da çözüm olab leceğ ve kend ler ne fayda sağlayacağını fade etm şlerd r (Şah ngöz ve İnc ,
2018). Türk ye'de ap terap arı ürünler üzer nde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar devam etmekted r. Özell kle
Sağlık Bakanlığı'nın Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Yönetmel ğ n n yayımlanmasını tak ben Bakanlık tarafından yürütülen
ap terap ürünler ne yönel k çalışmalar hız kazanmıştır. Arı zeh r ve propol s başta olmak üzere ap terap ürünler ne yönel k
üret m tebl ğler yayımlanmak üzere çalışmalar devam etmekted r (Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021).
Türk ye'de ap terap uygulama merkezler veya ap tur zm konseptl şletme sayısı oldukça azdır. Uzman hek mler tarafından
ap terap uygulamaları genell kle hastanelerde gerçekleşt r lmekted r. Türk ye genel nde sayıları az olsa da şletme konseptl
sağlık yapıları yan ap tur zm tes sler ne örnek olarak göster leb lecek b rkaç tes s bulunmaktadır. Zonguldak Ap terap Merkez
bunlardan b r olup kurulma aşamasındadır (GEKA, 2020b).
4. MUĞLA İLİNDE APİTURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN UYGULANABİLECEK EYLEM PLANI
Muğla l n n ap tur zmdek sorunları ve çözüm öner ler le eylem planlarının hazırlanması arıcılık potans yel n n ap tur zm
açısından değerlend r lmes ve konu le lg l b r yol har tası bel rlenmes açısından önem taşımaktadır (Ç zelge 2). Muğla l nde
ap tur zm sorun alanları arasında yer alan ap tur zm konusundak farkındalık ve b lg eks kl ğ lg l kurum ve kuruluşlar le
ap tur zm kavramının kırsalda yerleşt r lmes ç n b lg lend rme çalışmalarının yapılması çözüm öner s olab lecekt r. Buna
l şk n eylem planında çeş tl b lg lend rme çalışmaları yer alab l r. Ap rotasının bel rlenmem ş olması sorununa lg l kurum ve
kuruluşların katkısı le ap rotasının bel rlenmes ve bu amaçla çalışma kom syonları kurulması b r çözüm öner s ken projeler
üretmek konuya l şk n eylem planında yer alab l r. Ap tur zm pazarlama ve tanıtım konusundak eks kl kler sorun alanına arı ve
arı ürünler n n ap tur zmde pazarlanma ve tanıtım olanaklarının artırılmasına yönel k faal yetler n çeş tlend r lmes çözüm
öner s olurken eylem planında yurt ç ve yurt dışında tur zm fuarlarına üret c ler le katılım sağlamak ve tanıtım yapmak, arıcılık
fest valler düzenlemek ve arıcılık yarışmaları düzenlemek g b b rden fazla eylem planında faal yet yer alab l r. Profesyonel
ap tur zm rehberl ğ konusundak eks kl kler sorun alanına ap tur zm rehberl ğ kurslarının açılması çözüm öner s olab l r.
Kırsalda yeterl konaklama yer olmayışı ve mevcutların modern zasyon, yen lemes ndek aksaklıklar sorun alanına konaklama
koşullarının y leşt r lmes çözüm öner ler get r leb l r. Dünya ve Türk ye'dek ap tur zm rotalarında yer almama, Dünyada ve
Türk ye'de başarılı ap tur zm uygulamaları konusunda b lg lend rme çalışmalarının yapılması le çözüm bulab l r. Bu amaçla
eylem planında yurt ç ve yurt dışında tur zm fuarlarına üret c ler le katılım sağlamak ve tanıtım yapmak yer alab l r. Genç nesl n
arıcılığa olan lg s zl ğ ve arıcı sayısının azalması, ap tur zm kavramının kırsalda yerleşt r lmes çözüm olab leceğ g b , çözüme
yönel k kırsal kalkınma yatırım programlarından yararlanmayı arttırmak ve teşv k etmek le kred ve destek m ktarını arttırmak
eylem planında yer alab lecek faal yetler arasındadır.
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Ç zelge 2. Muğla İl Ap tur zm Eylem Planı
Table 2. Ap tour sm Act on Plan of Muğla Prov nce
Sorun Alanları
İşb rl ğ Yapılacak Kurum
ve Kuruluşlar
-Ap tur zm
-Val l k, Kaymakamlık ve
konusundak
Beled yeler
farkındalık ve b lg
-İl Tarım ve Orman
eks kl ğ ,
Müdürlüğü
-Ap rotasının
-İlçe Tarım Müdürlükler
bel rlenmem ş olması,
-Ün vers te
-Ap tur zm pazarlama
-Arıcılar B rl ğ
ve tanıtım konusu ndak
-Z raat Odaları
eks kl kler,
-Tarım sektörü le lg l d ğer
-Profesyonel ap tur zm
kuruluşlar
rehberl ğ konusundak
-T caret ve Sanay Odaları
eks kl kler,
-STK’lar
-Kırsalda yeterl
-TÜRSAB
konaklama yer
olmayışı ve mevcutların
modern zasyon,
yen lemes ndek
aksaklıklar,
-Dünya ve Türk ye’dek
ap tur zm rotalarında
yer almama,
-Arıcılık Araştırma
Enst tüsünün olmayışı
-Genç nesl n arıcılığa
olan lg s zl ğ ve arıcı
sayısının azalması

Çözüm Öner ler

Eylem planı

-Ap tur zm kavramının
kırsalda yerleşt r lmes ,
-Dünyada ve Türk ye’de
başarılı ap tur zm
uygulamaları konusunda
b lg lend rme çalışmalarının
yapılması,
-Arı ve arı ürünler n n
ap tur zmde pazarlanma ve
tanıtım olanaklarının
artırılmasına yönel k
faal yetler n çeş tlend r lmes ,
-Kırsal tur zm ve ap tur zm
l şk s konusundak b lg
eks kl ğ n n g der lmes
-Ap tur zm rehberl ğ
kurslarının açılması,
-Konaklama koşullarının
y leşt r lmes

-Konferans, panel ve
sempozyumlar düzenlemek,
-Çalışma kom syonları
oluşturmak,
-Projeler üretmek,
-Yurt ç ve yurt dışında
tur zm fuarlarına üret c ler
le katılım sağlamak ve
tanıtım yapmak,
-Arıcılık fest valler
düzenlemek,
-Arıcılık yarışmaları
düzenlemek,
-Üret m atölyeler
oluşturmak
-Kırsal kalkınma yatırım
programlarından
yararlanmayı arttırmak ve
teşv k etmek,
-Konuyla lg l eğ t m ve
yayım çalışmaları yapmak,
arıcılık konusunda yen
b lg ler aktarmak,
-Kred ve destek m ktarını
arttırmak

5.MUĞLA İLİ ARICILIĞI ve APİTURİZM POTANSİYELİ
Türk ye'de arı kolon büyüklüğü açısından Muğla l l der konumdadır. Türk ye bal üret m n n yaklaşık olarak %75-80'l k kısmını
y ne Muğla l karşılamaktadır. Muğla aynı zamanda Türk ye çam balı üret m nde lk sırada yer almaktadır. Çam balının kaynağı
olan M. hellen ca (Basra böceğ , çam pamuklu koşn l ) doğal yayılışını dünyada sadece Türk ye ve Yunan stan'da yapmaktadır.
Bu durum gerek Türk ye'y gerekse Muğla yöres n çam balı üret m konusunda öne çıkartmaktadır. Muğla l Türk ye dünya çam
balı üret m n n %92's n karşılamaktadır. Türk ye çam balı hracatının toplam hraç ed len bal m ktarı ç ndek oranı %90-95
c varındadır. Muğla Arı Yet şt r c ler B rl ğ tarafından Muğla Çam Bal'ının coğraﬁ şaret tesc l alınmıştır (GEKA, 2020b).
Türk ye'n n çam balı üret m n n merkez durumunda olan Muğla l , arı ve arı ürünler üret m açısından Türk ye arıcılığında lk
sırada yer almaktadır. Muğla l Türk ye'de ap tur zm n merkezler nden b r olab lme özell kler ne sah p durumdadır. Muğla l
4745 arıcılık yapan şletme, 918.116 toplam kovan sayısı, yaklaşık 15 b n tona yaklaşan bal üret m ve 347 ton balmumu üret m
le öneml b r potans yele sah pt r (Ç zelge 3). Türk ye'de Ordu, Muğla, Adana, S vas, Aydın ve İzm r en fazla bal üreten ller
arasında yer almaktadır. 2019 yılı t bar yla Muğla l gerçekleşt rd ğ 14.688 ton bal üret m le Ordu İl 'nden sonra Türk ye
genel nde k nc sırada yer almaktadır. Muğla l , son on yılda 13,5 kat artış yaşayarak arıcılık şletme sayısı bakımından
Türk ye'de lk sıraya yerleşm şt r. Muğla l TR32 Bölge ller arasında arıcılık faal yet sürdüren şletme sayısı bakımından en
avantajlı l durumundadır. Sadece Muğla l 'nde üret m yapan arıcılık şletmeler , Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Ç ftç
Projeler n n Desteklenmes kapsamında arı sütü ve ana arı yet şt rme başlığı altında desteklemekted r (GEKA,2019).
Ç zelge 3. Muğla İl Arıcılığı İstat st kler (2019)
Table 3. Beekeep ng Stat st cs of Muğla Prov nce (2019)
Arıcılık Yapan
Esk T p Kovan
Yen T p
İşletme Sayısı
Sayısı
Kovan Sayısı
4745

2.723

915.393

Kaynak: TÜİK, 2019.
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Toplam Kovan
Sayısı

Bal Üret m
(Ton)

Balmumu
Üret m (Ton)

918.116

14.688

347
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Muğla l tur zm endüstr s n n gel şm ş olduğu ve her geçen gün gel ş m ne devam eden b r bölge olma özell ğ ne sah pt r. Tur zm
endüstr s açısından Muğla uluslararası z yaretç ler 1980'lerden bu yana başarıyla çeken b r dest nasyondur (Öter, 2010). Gerek
tur zme gerekse tur zmc ye katkı sağlayan ap tur zm ve ap terap uygulamalarının tur zm ç n fırsata dönüştürüleb leceğ fade
ed lmekted r. Özell kle den z, güneş, kum üçlüsü dışında tur zm sezonunu uzatmak ç n ap tur zm n fırsat olab leceğ
bel rt lmekted r. Bu bağlamda, Muğla l Marmar s lçes n n alternat f tur zm olarak kl m özell kler le arı ürünler üret m n n de
yoğun olması neden yle günlük turlar ve lerleyen dönemde haftalık uygulamalar le özell kle bahar aylarında tur zm
potans yel n n artacağını ve yen b r kış dest nasyonu oluşturulab leceğ bel rt lmekted r. Marmar s' n terc h ed leb l rl ğ
açısından büyük avantajı olduğu ve lçe ekonom s ne sağlayacağı katkının ve Marmar s tanıtımının büyük oranda artacağı
bel rt lmekted r (MTO, 2019). Muğla'da yapılan b r araştırmada arıcılığın Muğla'nın en öneml unsurlarından b r olduğu, yerel
ürün olarak tanıtımının yapılması gerekt ğ , Muğla'nın k öneml ürününün tur zm ve arıcılık olduğu ve bunun b r avantaj olduğu,
gereken önem n daha fazla ver lmes gerekt ğ , d ğer taraftan arıcılık le uğraşırken d ğer taraftan da arı ürünler nden hed yel k
eşyalar üret ld ğ ve ç ftl k dışında da satışların yapıldığı bel rt lm şt r (Özer ve Aydın, 2019).
Genel eko tur zm yatırımları bakımından tur zm alanı veya ekoloj k tur zm alanı olarak lan ed lmem ş alanlarda da, gerekl
kr terler n sağlanması hal nde eko tur zm yatırımları yapılab lmekted r. Muğla'nın yüzölçümünün %67's n kaplayan ormanlık
bölgelerde macera parkı, ap tur zm tes s , kamp ng, yoga kampı g b faal yetler n yer aldığı konaklamalı veya günüb rl k tes sler
yapılması öner lmekted r. Kolon sayısı le çam balı üret m bakımından l der ve zeng n ﬂora çeş tl l ğ ne sah p olan Muğla,
ap tur zm tes s yatırımları ç n en uygun yerd r. Ap terap tes sler n n yer alab leceğ , z yaretç potans yel yüksek, arıcılık sektörü
konusunda güçlü olan yerler arasında Ula, Köyceğ z veya Marmar s lçeler n n kırsal alanında yapılması öner lmekted r (GEKA,
2020a). D ğer taraftan sözkonusu lçeler n dışında konu le lg l yapılacak “ap terap ye uygun alanları bel rlemeye yönel k
envanter çalışması” le Muğla l nde arıcılık potans yel yüksek olan lçeler n bel rlenerek ap terap uygulama sahalarının sayısı
arttırılab l r.
Arı tur zm kapsamında yer alan fonks yonlarından sağlık fonks yonunda ap terap uygulamaları yer almaktadır. Muğla İl
Ap terap Tur zm Tes s Yatırımı Ön F z b l te Raporunda Ula lçes nde tes s n kapas tes n n 18.588 k ş /yıl, st hdam
kapas tes n n 14 k ş , yatırımın hedef ülkeler arasında İng ltere, Rusya, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Irak, Türkmen stan ve
ç pazarın yer aldığı bel rt lmekted r. Yatırımın sürdürüleb l r kalkınma amaçlarına etk s n n sağlık ve kal tel yaşam le nsana
yakışır ş ve ekonom k büyüme olduğu bel rt lmekted r (GEKA, 2020b).
Türk ye'de yapılan b r araştırmada, ap tur zm n en güçlü yönler arasında kovan varlığı açısından dünyada üçüncü sırada yer
alması, ﬂora bakımından dünyanın en öneml 12 gen merkez arasında yer alması sayılab l r. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp
yöntemler nden b r olarak kabul ed len ap terap n n konaklama tes sler ç nde uygulanmasının Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış
olması d ğer b r güçlü yön olarak göster lmekted r. Ap tur zm n en zayıf yönler arasında se, Türk ye'de en fazla arı kovanına
sah p olan ller n henüz arı rotası kapsamında değerlend r lmemes , arı rotası olarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarının eks kl ğ
ve yeter nce gel şmem ş ap tur zm b l nc olduğu fade ed lm şt r (Suna, 2018b). Ap tur zm n gel şt r lmes nde ap rotaları önem
taşımaktadır. N tek m b r araştırmada arıcılıkla lg lenen gezg nler n öğren rken eğleneceğ ve d nleneceğ b r Doğu Karaden z
Ap rota öner s gel şt r lm şt r. Doğu Karaden z Bölges 'nde gerçekleşt r lecek ap tur zm faal yetler n n, arıcılık faal yetler n n
ve kırsal alanların yaygın olduğu bölgen n kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmekted r (Saltık ve ark., 2019).
6.SONUÇ ve ÖNERİLER
Son yıllarda, z yaretç ler n seyahat mot vasyonları farklılaşmış, değ şen algı ve beklent ler yle b rl kte b rçok alternat f tur zm
çeş d ortaya çıkmıştır. Çevre b l nc n n ve sürdürüleb l rl k konularının da önem kazanmasıyla b rl kte, den z-kum-güneş üçlüsü
yer n kırsal temalı tur zme bırakmıştır (Bahar ve Yılmaz, 2016). Bunlardan b r kırsal tur zm ç nde yer alan ap tur zmd r. Ayrıca
ap tur zm kırsal tur zm çek c kılan b r özell ğe sah pt r. N ş b r tur zm pazarı olan ap tur zm, arı yet şt r c ler ve ap -terap
uzmanlarının bu pazardak konumlarını gel şt rmek ve sağlamlaştırmak ç n lave b r fırsat olarak görüleb l r. Üstlend ğ eğ t c
rolle, z yaret yerler ve h zmetler , nsanlar, onların algıları ve eylemler ndek en y y ortaya çıkarmakta ve tüm bu farkındalık ve
b lg b r k m n z yaretç ler n b rl kte evler ne götüreceğ , paylaşacağı ve hayatlarında yer edecek öneml b r değere
dönüştürmekted r (Kosovec, 2016).
Muğla l Türk ye'de tur zm coğrafyasına sah p ender llerden b r d r. Arıcılıkta lk akla gelen llerden b r de Muğla'dır. Muğla
5200'ü aşan arıcı a les , kolon varlığı ve üret mdek payı le Türk ye genel nde arıcılık sektörünün adeta lokomot ﬁ
konumundadır. (Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021). Muğla İl Arı Yet şt r c ler B rl ğ 'n n (MAYBİR) Muğla çam balı
coğraﬁ şaret tesc l başvurusu, 2018 yılında Türk Patent Kurumu tarafından onaylanmıştır (MAYBİR, 2021). Muğla l ap tur zm
uygulamalarında sah p olduğu avantajlar açısından Türk ye'de öneml b r konumdadır. Söz konusu avantajlar arasında b l nçl b r
üret c n n varlığı, üret c ler n deney m , tur zm potans yel yüksekl ğ , b tk örtüsü ve ﬂora uygunluğu, bal ve d ğer arı ürünler n n
çeş tl l ğ , kara, den z ve hava yolu ulaşımının kolaylığı, yöre halkının tur zm sektöründek tecrübes ve aş nalığı, ve kırsal tur zm
yaklaşımlarına olumlu bakış açısı şekl nde sıralanab l r. Burada öneml olan husus, Muğla l n n sah p olduğu söz konusu
avantajları uygun ve etk l b r şek lde değerlend rmes d r. Bu aşamada konu le lg l kamu kurum ve kuruluşları arasında b r
s nerj n n oluşturulması öneml katkılar sağlayacaktır.
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Muğla l nde arıcılık ve tur zm b rb r n tamamlayan sektörlerd r. Muğla l n n k tle tur zm ne bağımlı b r yapıya sah p olduğu
söyleneb l r. Bunun temel dayanağı yaz aylarında kıyı oteller ne yoğun b ç mde tur st akımının gerçekleşmes , kış aylarında se
taleb n neredeyse durma noktasına kadar ger lemes d r. Arıcılık Muğla'da yerel çek c l k unsuru olarak tur zmde
değerlend r leb l r. Tur stler n b r kısmı g tt kler yerlerde özgün, farklı, yen , değ ş k deney mler peş nded r. Ap tur zm faal yet
bu kapsamda değerlend r leb l r. D ğer taraftan Türk ye'de sağlık tur zm n n b r parçası olarak ap terap (arıcılık ürünler yle ve
arılarla tedav h zmetler ) yaygınlaştırılab l r. Ancak bu amaçla şletmeler (otel vb.) bazında değ l, dest nasyon ya da bölge
bazında tur zm konsept gel şt rmek ve marka hal ne gelmek önem taşımaktadır (Öter, 2010). Gaz antep l nde yapılan
araştırmada arıcılık tur zm n gel şt rmek ç n yapılması gerekenler kısmındak bulgular değerlend r ld ğ nde; en sık tekrarlanan
fade “tanıtım faal yetler ne başlanması” olmuştur (Suna, 2020).
GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından arıcılığın gel şt r lmes amacıyla 2013, 2014, 2015 ve 2018 yıllarını kapsayan
dönemde sek z projey desteklem şt r. Bu projelerden b r "Muğla İl n n Kırsal Kalkınma Potans yel n n Bel rlenmes " olup
projede alternat f üret m model olarak arıcılığın desteklenmes Muğla'da kırsal kalkınmanın gerçekleşt r lmes nde öneml b r rol
üstlenecekt r. TR32 Bölge ller ç nde arıcılık sektörü yatırımları açısından Muğla l en avantajlı ller arasında yer almaktadır. Bu
aşamada yen b r yatırım alanı ve fırsatı olarak Muğla'da kurulacak “Ap terap Ürünler İşleme Merkez ” önem taşımaktadır
(GEKA, 2019). Ayrıca bu fırsat ap tur zm açısından değerlend r lerek bölge ekonom s nde katma değer yaratılab lecekt r.
Ap tur zm n gel şt r lmes amacıyla lk aşamada Muğla l n n de yer aldığı p lot bölgeler bel rlenmel d r. P lot bölgelerde
kurulacak arılıkların “ y tarım uygulamaları” alanlarında olması göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ap -yoga, bal masajı, arı
ses d nletme uygulamaları g b z yaretç ler n lg odağı olab lecek faal yetler n yer alması önem taşımaktadır. Bununla b rl kte
bal ve d ğer arı ürünler konusunda toplumun farklı kes mler ne yönel k farkındalık yaratılması amacıyla maket arı
köyler /kovanları, ç zg ﬁlmler, an masyonlar, teatral yöntemlerle çocuklara arının sevd r lmes , arının tanıtılmasının yer aldığı
düzenl olarak yapılab lecek tanıtım günler düzenlenmel d r. Bu aşamada Kültür ve Tur zm Bakanlığı le ş b rl ğ n n sağlanması
önem taşımaktadır. Bu bağlamda toplumsal, tur st k ve eğ tsel faal yetler n gel şt r lmes , arı ürünler n n tanıtılması ve
yaygınlaştırılması, toplum b l nc n n artırılması konularında “ülkesel arıcılık farkındalığı” projes ele alınmalıdır. Böylel kle
arıcılıkla lg l özell kle ekonom k gel r sev yes düşük, tarım ve hayvancılığın akt f yapılmadığı köylerde st hdamın
gel şt r lmes açısından öneml katkılar sağlayab lecekt r (TAB, 2017).
Yapılan b r çalışmada, tüket c ye güven vermek amacıyla ap tur zm kapsamında arıcılık şletmeler ve arı ürünler üret m yerler ,
arıcılık müzeler , açık hava müzeler tüket c lere gezd r lerek tanıtılmasının, arıların yaşamını görme şansı sağlanmasının
gerekt ğ vurgulanmaktadır (Saner ve ark., 2018). Yapılan b r d ğer araştırmaya göre, ap tur zme katılan grubun ağırlıklı olarak
çocuklar ve gençler olduğu bel rt lmekted r (Wos, 2014). Bu nedenle çocuklara ve gençlere yönel k ap tur zm uygulamalarının
arttırılması ap tur zm n sürdürüleb l rl ğ açısından önem taşımaktadır. Türk ye'de ap tur zm potans yel oldukça yüksek olması
neden yle Muğla l nde arı şletmeler n n ap tur zm uygulamalarına adaptasyonunu sağlayıcı çalışmalar yapılmalıdır. Muğla
l nde ap rotalar oluşturulmalıdır. Dünyada yer alan ap tur zm rotalarının ç nde Muğla l n n yer alması sağlanmalı ve konuyla
lg l tanıtım ve pazarlama faal yetler ne hız kazandırılmalıdır. Çalışmada tüm bu ver ler ışığında Muğla l nde mevcut arıcılık
faal yet n n ap tur zm açısından değerlend r leb leceğ ve aynı zamanda ap tur zm çalışmalarının gel şt r leb lecek b r kırsal
tur zm faal yet olarak ele alındığında kırsal ekonom ye öneml katkılar sağlayab leceğ ortaya çıkmaktadır.
Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özet
Yazarlar makaleye eş t oranda katkı sağlamış olduklarını ve nt hal yapmadıklarını beyan eder.
Çıkar Çatışması Beyanı
Makale yazarları aralarında herhang b r çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
Ek B lg : Bu makale 6-7 Aralık 2020 tar h nde Antalya'da onl ne olarak gerçekleşt r len 9. Ulusal Kırsal Tur zm Kongres 'nde
sözlü b ld r olarak sunulmuştur.
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