
2012 yılında başlanan projede 1203 bal üreticimize 12030 adet ( 24060 kat ) kovan dağıtımı

yapılmıştır. 2016 yılında 306 üreticimize 3060 adet ( 6120 kat ) kovan dağıtımı yapılmış, Bakanlığımızca

bütçelendirilmiştir. şimdiye kadar bal üreticilerimize 4.700,00TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

RİZE İLİNDE ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

KÖY TAVUKÇULUĞUNU GELİŞTİRME PROJESİ

2014 yılında başlanan proje kapsamında İl genelinde 150 çiftçimize 150 adet kümes kurulumu

yapılmış, her kümese 24 tavuk+ 1 horoz verilerek toplamda 4.000 civarında tavuk dağıtımı yapılmıştır.

Proje Bakanlığımız genel bütçesinden finanse edilmiştir.

RİZE İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAL DOLUM TESİSİ

MODERNİZASYON PROJESİ

Yarı otomatik olarak dolum yapan Rize Arı Yetiştiricileri Birliği Bal Dolum Tesisi nin tam otomatik hale

getirilmesi için gerekli makine – ekipmanın sağlanması amacıyla proje yapıldı. Finansman desteği

100.000,00 TL DOKAP tarafından karşılanarak proje gerçekleştirildi.2016 yılında yapıldı.



2016 yılında Arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında İlimizde polen propolis üretimini teşvik etmek 

amacıyla 110 bal üreticimize kişi başı 2.000,00 TL olmak üzere toplamda 220.000,00TL değerinde 

malzeme dağıtımı yapıldı. Finansmanı  DOKAP tarafından karşılandı.

ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

ANA ARI ÜRETİMİ PROJESİ
Kafkas Ana Arı Üretimi Projesi 2018 yılında uygulanmakta olup bütçesi DOKAP tarafından

karşılanmıştır. Rize İlinde Arıcığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Kafkas Anaarı Üretimi Projesi”
için İlimiz Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin, Pazar, Kalkandere İlçelerimiz proje uygulama alanı olarak
belirlenmiştir. Projenin 2 yıl süresince uygulanması planlanmaktadır. Projemiz Rize Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğünce Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi anaarı yetiştiricisi sertifikası olan 6
Anaarı yetiştiricisine [ Fındıklı, Ardeşen, Pazar(2), Çayeli, Kalkandere] kişi başı 80 adet kafkas arılı
kovan ile 10 adet damızlık kafkas arı kolonisi olmak üzere toplamda 480 adet Kafkas Arılı Kovan ile 60
adet damızlık Kafkas arı kolonisi verilmiş olup; ana arı üretimi yapılarak 2 yıl süre ile İlimizdeki
kolonilerin ana arılarının değiştirilmesi ve çevre il ve ilçelerin Kafkas anaarı ihtiyaçlarının karşılanması
planlanmaktadır.
Rize Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi ( asıl ve yedek ) 2100 kişi öncelikli yararlanıcı hedef olarak
belirlenmiştir. 2018 yılı bütçesi 800.000 ₺ olan proje 2018 yılında uygulamaya konulmuştur. Projemizde
ana arı üretiminde kullanılacak damızlık ana arı ve kafkas arı kolonileri için etüt çalışmaları tamamlanmış,
480 adet Kafkas arılı kovan ile 60 adet damızlık ana arı kolonisi Artvin İli Camili ( Macahel ) bölgesinden
temin edilerek üretimde kullanılacak ruşet kovanlar ( 3.000 adet çiftli ) ile beraber diğer malzemelerin bir
kısmı ( 300 adet arı kovanı, 6.000 Kg şeker, 162 kutu ilaç,) 6 anaarı üreticisine teslim edilmiştir. Projedeki
kalan malzemelerin ( 1.200 Kg bal, 300 Kg temel petek, ) işlemleri devam etmekte olup dağıtımı da
önümüzdeki günlerde yapılacaktır.


