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KILAVUZU 

 

ApiHealth Kılavuzu, Apiterapi konusundaki eğitim süreçlerini yalnızca içerik, 

bilgi düzeyi ve zaman çizelgelerine göre değil, aynı zamanda eğitimin geri 

kalanını kapsamaya yönelik yönergeleri ve yöntemleri de içeren bir model 

olarak ele almayı amaçlamaktadır. 
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Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı 

anlamına gelmez ve komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 
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Giriş 

 

Temel Hedefler 
 

Bu kılavuz, ApiHealth projesinin (www.apihealth.eu) temellerinden biridir. 

“ApiHealth: Apiterapi sektöründe sağlık açısından mesleki gelişim fırsatlarının iyileştirilmesi” 

projesi, Avrupa Birliği’nin ERASMUS + programı kapsamında uygulanmaktadır. Proje, 

apiterapi ve arı temelli eğitim kılavuzu tasarlamayı ve alternatif tıpta arı ürünlerinin 

kullanımını amaçlayan tamamen güncel eğitim materyalleri geliştirmeyi ve daha sonra bu 

materyallerin, alternatif tıpta arı ürünlerini kullanarak arıcıların gelirini artırmayı 

amaçlamaktadır. ApiHealth Kılavuzu ile arı ürünlerinin insan sağlığını iyileştirmek için 

kullanılmasının en önemli yönlerini ele almaya çalışıyoruz. Alternatif tıpta bitkilerin kullanımı 

ile ilgili çok sayıda kaynak olmasına rağmen, ne yazık ki Avrupa'daki tarım, veterinerlik ve tıp 

fakültelerinde bile arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanımı hakkında kapsamlı bir kılavuzu 

veya bilimsel kitap yoktur. Apiterapi konusunu araştıracak kullanıcılar veya bireyler bu 

rehber kitapla konuya odaklanabilecek, becerilerini ve bilgilerini geliştirebilecektir. 

 ApiHealth Kılavuzu, Apiterapi konusundaki eğitim süreçleri için sadece içerik, bilgi 

düzeyi ve zaman çizelgesine göre dağılımını değil, aynı zamanda eğitimin geri kalanını 

kapsamaya yönelik yönergeleri ve yöntemleri de içeren bir model olmayı amaçlamaktadır. 

ApiHealth Kılavuzunun temel hedefleri: 

 Yetişkin eğitimindeki öğretmenlerin ve eğitmenlerin, Apiterapi alanında yapmış 

olduğu yöntemsel çalışmalarını desteklemek; 

 Arı ürünleri ve alternatif tıbbın kullanımı ile ilgili eğitim için eğitmenlerin bilgilerini ve 

ilgili meslek gruplarını, çevre kurumlarını ve eğitim merkezlerinin ihtiyaçlarını 

güncellemek ve geliştirmek; 

 Eğitimin tüm yapısını, zaman içindeki süresini ve kursiyerlere sunulacak bilgi aralığını 

tanımlamak; 
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 Kılavuz teklifinin bir eğitim merkezinin belirli koşullarına uyarlanmasına izin vererek, 

ortak temel olarak içerik, tema ve faaliyet önerileriyle katkıda bulunmaktır.  

Hedef Gruplar 
 

 Birincil Hedef Grupları: 

o Yetişkin uzmanlar: arıcılar, yetişkin eğitimi üzerine görevli eğitmenler, arıcılık 

ve apiterapi ile ilgilenen kırsal bölge insanları. 

 Diğer: 

o Sağlık sektörü personeli; 

o Yetişkin eğitim merkezlerinin arıcılık eğitmenleri; 

o Mesleki eğitim kurumları (kamu, özel); 

o Alternatif tıp ve gıda sektörü ile ilgili meslek lisesi öğretmenleri (Tarım, 

Veterinerlik, Gıda işleme); 

o Çevre kurumları ve eğitim merkezleri. 
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Önerilen Kılavuzun Arkaplanı 
 

İstatistikler Avrupa kıtasındada 650.000 arıcı ve 17.5 milyon arı kovanı bulunduğunu 

göstermektedir. Rakamlar bunun büyük potansiyele sahip büyük bir endüstri olduğunu 

kanıtlıyor.  

Şekil 1.  AB'deki arıcı sayısının gelişimi. Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2020. 

 

Bal arıcılar için önemli bir ürün olup ancak arıcılık sadece bal üretimi ile sınırlı bir işlev 

değildir. Günümüzde propolis, arı sütü ve arı poleni gibi ürünler de popüler ve geleneksel 

sağlıklı gıda ürünleri arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlere göre, propolis incelenen tüm 

arı ürünleri arasında en bilineni olup, çok güçlü bir antioksidandır. Önemli bir arı ürünü olan 

polenler de güçlü antioksidan etkiler göstermektedir. Sağlık sektöründe arı ürünlerinin 

kullanımı apiterapi olarak adlandırılmaktadır. Apiterapi büyüyen ve büyüleyici bir sektördür. 

Apihealth projesi, gençlerin daha iyi istihdam edilebilirlikleri için yeni yöntemler öğrenmeye 

katılımlarını artıracak; arı ürünleri ve apiterapi, gençler için yeni istihdan olanakları 

yaratacaktır. Ancak, arıcılık gençlerimiz için çekici ve karlı hale getirilmelidir; maalesef bugün, 

Avrupa’da arıcılarının çoğu tıpkı çiftçiler gibi yaşlılardan oluşmaktadır (50+ yaşlarda). Yüksek 
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kaliteli arı ürünlerinin üretimi/pazarlanması ve bu ürünlerin tıpta alternatif olarak 

kullanımının teşvik edilmesi, aktif Avrupa iş piyasasında cazip görünmektedir. 

Yanık ve yaralardan artrit, alerji, Multiple Sclerosis (MS) ve romatizmal hastalıklara 

kadar çok çeşitli rahatsızlıkları içeren, çok sayıda sağlık sorununu tedavi etmek için  

günümüzde alternative olarak kullanılan arı zehri gibi çeşitli kovan ürünlerinin tıbbi olarak 

kullanılması bir apiterapi uygulamasıdır. Sağlık için arıya has değişik ürünler farklı kültürlerde 

yüzyıllardan beridir kullanılmaktadır. Örneğin, Hipokrat, MÖ 4. Yüzyılda eklem ağrısı ve artriti 

tedavi etmek için arı zehrini kullanmıştır.  Eski Yunan’da sporcular enerjilerini artırmak için 

bal kullanmaktaydılar. Benze kovan ürünlerinden arı poleninin kilo kontrolüne yardımcı 

olduğuna ilişkin bir inanç var olup poleni; kozmetik şirketleri krem, losyon ve merhemlerde 

kullanmaktadırlar. Diğer taraftan önemli bir kovan ürünü olan balın canlandırıcı ve 

nemlendirici özellikleri bilinim kozmetik sektörünce sürekli olarak kullanıldığını biliyoruz. 

Avrupa'da yara bandajları bal içermektedir ve arı sütünün kötü kolesterolün (LDL- (düşük 

yoğunluklu lipoprotein) kontrolü için yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilmiş bilimsel 

aratırmalar arıların 140'tan fazla bitkiyi gıda ve tıbbi kaynak olarak kullandığını (nektar, 

polen, reçineler ve balsamlar); ve bunların insanlar dahil olmak üzere her canlı için potansiyel 

olarak gıda kaynağı ve ilaç özelliklerinin olduğunu söylemektedir.  

ApiHealth projesi, tarım ve gıda mühendisleri, sağlık personeli, arıcılar ve ilgili meslek 

gruplarına sağlık korumada ve bazı hastalıkların tedavisinde arı ürünlerinin kullanımı 

hakkında eğitim araçları sağlamayı, e-öğrenmeyle proje kapsamında geliştirilen ürünlerin 

etkilerini bilimsel olarak tanıtmayı ve göstermeyi amaçlamaktadır. Bilinmelidir ki Apiterapi 

sadece arı zehri ile ilgili olmayıp polen, propolis, bal, bal mumu ve kovan havasının bazı 

hastalıkların sağaltımında kullanımıylada doğrudan ilgilidir. 

Bu kılavuz ve ilgili eğitim materyalleri, hedef grupların ve ilgili meslek gruplarının bilgisini 

güncellemeyi, geliştirmeyi ve arı ürünlerinin tıpda alternatif kullanımı konusunda çevre 

kurumları ile eğitim merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu 

proje, bu alandaki büyük bir eksikliği giderilmesine destek olacaktır. Arı ürünlerinin sağlığın 

korunması ve sağaltımdaki katkısının ötesinde, arıcılığın bölge ekonomisi için önemli bir 
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potansiyeli olduğu göz ardı edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki kırsaldaki arıcılar, 

sürdürülebilir tarımsal üretime önemli bir katkıda bulunmaktadırlar. 

Arılar biyolojik çeşitlilik, doğanın korunması, bölge ekonomileri ve neredeyse tüm Avrupa 

ülkelerinde kırsal kültürde büyük rol oynamıştır. Avrupa son zamanlarda arıcılığın istenilen 

konumda olmamasından müzdarip olup gerekçeleriyle mücadele etmektedir. Bu nedenle son 

yıllarda Avrupa Birliği'nde arı kolonileri ve arıcıların sayısı artışa geçmiştir. Arıcılık sektöründe 

acil kuşak yenilenmesi gereksinimi göz önüne alındığında, gençleri arıcılık mesleğine 

yönelmeye motive etmek için profesyonel alanda eğitim programları geliştirmek 

gerekmektedir.  

 

Şekil 2. AB'deki arıcı sayısı. Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2020 
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Ortak Ülkelerde Apiterapi 
 

Slovakya 

Slovakya'da, yürürlükteki mevzuata göre, “tıbbi tedavi” hakkında açık bir konuşma 

olmamasına rağmen, dünyanın bazı ülkelerinde (örneğin Rusya, Ukrayna, Romanya ve İsrail) 

apiterapi tanınmış bir tıp mesleğidir. Ancak, Slovakya'da Apiterapik uygulamalarda hala 

sıkıntılar vardır; Apiterapi uygulamalarını arıcıların kendileri görgü ve bilgilerine gore 

kendileri uygulamaktadırlar. Balla terapi ülkedeki en yaygın yöntemdir çünkü bal, arıcıların 

hazırladığı temel üründür. Bilimsel çalışmalar, tıbbi balın özelliklerini karşılama potansiyeline 

sahip Slovakya'da bal seçimine yol açmıştır. Bu, tıbbi mānuka balı gibi, laboratuvar 

koşullarında karşılaştırılabilir antibakteriyel etkileri olan Cergov sıradağından (Medar arı 

kovanı) bir özsudur. Bu bal, ayrıca önemli bir antienflamatuvar (iltihap giderici) etkiye sahip 

olan ve ayrıca antibakteriyel olarak etki eden hidrojen peroksit (H2O2) üretimine katılan 

flavonoidler de dahil olmak üzere, polifenoller açısından zengin olmasıyla tanınır. Ülkede 

apiterapi uygulamaları çok fazla olmamasına karşın, gittikçe daha fazla arıcı üretimlerini 

besin takviyeleri ve kozmetik üretimi, arı havasının solunması, apiturizm vb.- çeşitlendirmeye 

çalışmaktadır.  

Bulgaristan 

Bulgaristan'da apiterapi, her türlü arı ürününü kullanan ve günümüzde oldukça popüler olan 

bir tedavi olarak görülmektedir. Ulusal Kadın Arıcılar Birliği de dahil olmak üzere, bir dizi 

ulusal arı yetiştiricisi organizasyonu vardır. 681'de Bulgaristan devleti kurulduğundan beri, arı 

yetiştiriciliği bilinmekte ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Günümüzde kendi arı kovanları 

olan ve hem konvansiyonel hem de biyolojik olarak bal ve diğer arı ürünleri üreten bir dizi 

sertifikalı şirket bulunmaktadır. Küçük olanlar genellikle yerel satış yapar, ancak ürünlerini 

ihraç eden büyük şirketler de vardır. Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 

verilere göre, Bulgaristan şu anda diğer arı ürünleri ile birlikte yaklaşık 10 bin ton 

konvansiyonel ve biyo bal ihraç etmektedir. 
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Romanya 

Apiterapi, Romanya'da “yüzlerce insan ve hayvan hastalığını önlemek ve/veya iyileştirmek 

için arı kovanı ürünlerini kullanma bilimi ve sanatı” olarak görülmektedir. Apiterapinin, yeşil 

doğanın, kalelerin ve ünlü Drakula'nın anavatanı olarak bilinen Romanya, apiterapinin 

doktorlar tarafından uygulandığı ülkedir. Yan etkileri olmayan, sağlığımız için birçok faydası 

olan eski bir gelenektir apiterapi. Apiterapi için mükemmel, yüksek değerli temiz arı ürünleri 

sağlayan sahip, Avrupa'nın en zengin arı ürün yelpazesine sahip ülkedir. 

Türkiye 

Bazı kaynaklar 9 bin yıl önce Anadolu'da apiterapi uygulandığını göstermektedir. Özellikle 

propolis ve bal, Türkiye'de halk hekimliğinde uzun yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Fakat 

yasal uygulamaların 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yasa ile başlamış 

olduğunu söyleyebiliriz.  Apiterapi ile ilgili bilimsel araştırmaların yeterince olmaması Türkiye 

için önemli bir boşluktur ve bu bağlamda henüz yeterli eğitim merkezleri bulunmamaktadır. 

2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbi Uygulamalar Yasası kabul edildikten sonra, 

apiterapi pratiğine ilgi artmış ve girişimler başlamıştır. Bu yasanın amacı, insan sağlığı için 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak 

kişileri eğitmek ve yetkilendirmek, bu yöntemleri uygulayacak sağlık kurumlarının çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Polonya  

Apiterapi Polonya’da yeni bir olgu olmayıp arıcılık ürünlerinin kullanımı bu ülkede 

yüzyıllardan beri bilinmektedir. Buna rağmen tıbbın günümüzdeki gelişimiyle birlikte 

apiterapi biraz geri planlarda kalmış ancak, son birkaç yıldan beri tekrar gelişmeye 

başlamıştır. Yirmi yıl önce, Świnoujście'deki sanatoryum, arı ürünleriyle hastalarına destek  

tedavileri uygulamaya başlanmış ve arı ürünlerinin tıbbi amaçlarla kullanımı konusunda da 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

İspanya 

Apiterapi uygulamaları günümüz İspanya'sında çok az gelişmiş olup halk hekimliği düzeyinde 

uygulanmakta olup ancak,, terapatik kullanım esas olarak arı zehrinin uygulanması olarak 
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kabul edilmektedir. Arılar tarafından üretilen diğer terapötik ürünlerin sağlıkta takviye ve 

antiseptik olarak kullanımı İspanya'da terapi uygulamaları olarak kabul görmemektedir. 

Bununla birlikte, Apiterapik uygulamalarda üretim sektöründe çalışan arıcı dernekleri, 

tarımsal organizasyonlar gibi birçok kuruluş da bulunmaktadır. 

Yöntem 
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme sürecine girmesi birçok fayda sağlamaktadır. 

Geleneksel bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden öğrenme algılarının, öğretmenin belirli bir 

konuyu tam olarak anlaması için destekleyici bir unsur olduğu bir ilişkiye dönüştürülmesi, 

birçok e-öğrenme platformunun ilerlemesini ve geliştirilmesini teşvik eder. 

ApiHealth eğitim etkinliklerinde önerilen ana eğitim yöntemi, çoğu ders etkinliğinin 

çevrimiçi olarak yapıldığı, ancak bazı yüz yüze öğretim faaliyetlerinin gerekli olduğu Karma 

Öğrenme veya karma, e-Öğrenim dersidir (yüz yüze gerçekleştirilen oturumlar, kısa süreli 

dersler, tartışmalar veya diğer yüz yüze öğrenme etkinlikleri gibi) Başka bir deyişle karma 

öğrenme, geleneksel pedagojik yöntemlerin e-öğrenmenin kullanımı ile olan didaktik 

bağlantısı anlamına gelir; 

1. Canlı dersler; 

2. Ödevler ve alıştırmalar, bilgisayar destekli sınavlar; 

3. Bilgisayar destekli kendi kendine çalışma; 

Karma öğrenme, öğrencilere muazzam avantajlar sunar. Çevrimiçi öğrenmenin 

uyarlanabilir ve kişiselleştirilmiş doğası sayesinde kendi hızlarında öğrenirken, sınıfın 

yapılandırılmış uygulamalarından faydalanmaya devam ederler. Her öğrencinin farklı güçlü 

yönleri ve gereksinimleri vardır, karma bir öğrenme yaklaşımı öğretmenlerin bunu kabul 

etmesini sağlar. Hem geleneksel hem de dijital alanlardan araçlar kullanma becerisi 

verildiğinde, eğitmenler öğrencilerinin değişen öğrenme stillerine uyacak şekilde tasarlanmış 

çeşitli bilgileri çeşitli şekillerde sunabilirler. 
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Şekil 3. Karma öğrenmenin öğeleri. 

Kaynak: http://lifeisapieceofpi.blogspot.com/2014/11/blending-my-classroom.html 

 

Bu şekilde uzaktan öğrenmeyi tanıtmak için fırsatlar yaratılır, böylece çalışma materyallerine 

erişimin zaman ve mekan sınırları da ortadan kalkar. Aynı zamanda, daha düşük bir maliyetle 

geleneksel eğitim kadar etkili olabilir. E-öğrenmenin geliştirilmesi, özellikle multimedya veya 

etkileşimli yöntemler kullanılıyorsa, sınıf materyalleri hazırlamak ve eğitmenleri eğitmekten 

daha pahalıdır. Bununla birlikte, e-öğrenim için dağıtım maliyetleri (web sunucularının 

maliyetleri ve teknik destek dahil) sınıflara, eğitmen zamanına, katılımcıların seyahatlerine ve 

sınıf oturumlarına katılmak için kaybedilen iş sürelerine göre oldukça düşüktür. Ayrıca e-

öğrenme, geleneksel sınıf eğitimine katılmakta zorluk çeken öğrencilerle daha geniş bir hedef 

kitleye ulaşır. Karma öğrenme, öğrenme ve öğretme yaklaşımlarında belirli bir dönüşüm 

derecesi ile dersleri geliştirmek için geniş fırsatlar sunar. Öğrenme deneyimlerinin ve eğitim 

ortamının yeni bir tasarımını temsil eder. 

Karma öğrenme aşağıdaki temel özellikleri içerir: 

• Öğrenci katılımını düzenlemek için ders tasarımını yeniden düşünmek; 

Öğrenci 
Merkezli 
Karma 

Öğrenme 

Öğretmen 
Talimatları 

  Geri bildirim 
yansıma sonuçları 

Web Tabanlı 
Değerlendirmeler 

Geri bildirim 
yansıma sonuçları 

Bilgisayar Aracılı 
Talimatlar  

Dijital görsel e-
öğrenme 

Basılı Talimatlar 

Geleneksel çalışma 
materyalleri 

http://lifeisapieceofpi.blogspot.com/2014/11/blending-my-classroom.html
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• Yüz yüze ve çevrimiçi öğrenmeyi bütünleştirmek; 

• Geleneksel sınıf iletişim saatlerinin değiştirilmesi. (Garnizon ve Vaughan 2008) 

Bazı çevrimiçi etkinlikler yüz yüze etkinliklerden önce gerçekleştirilebilir - amaç, yüz yüze 

faaliyetlerden önce öğrencileri aynı bilgi düzeyine getirmek veya bilgi düzeylerindeki 

farklılıkları bulmaya çalışmaktır. Öğrenci kendini bu şekilde bir ders için hazırlayabilir ve 

öğretim üyesi de materyali öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. 

 

Şekil 4. İki veya daha fazla farklı eğitim yönteminin kullanım örnekleri. Kaynak: Elliot Masie 2002 

 

Sınıf içi derslerle birleştirilmiş e-öğrenme materyalleri, öğrencilerin yeni edindikleri bilgileri 

uygulamalarına ve daha sonra bunları doğrulamalarına yardımcı olur. Malá'ya göre (2011), e-

öğrenme öğretim sürecini aşağıdaki yönlerde desteklemektedir: 

Simülasyonları yapılandırılmış kurslarla 
harmanlama 

Sınıf talimatlarını çevrimiçi talimatlarla 
harmanlama 

İşbaşı eğitimini resmi olmayan oturumlarla 
harmanlama 

Yönetsel koçluğu e-öğrenme etkinlikleriyle 
harmanlama 

Çevrimiçi talimatı bir koç veya öğretim 
üyesine erişim ile harmanlama 



 

 

14 

• Çalışma materyallerini sunmak; 

•  Yeni çalışma materyallerinin etkinliğini kontrol etmek; 

• Hataları analiz etmek ve düzeltmek; 

• Alıştırma yapmak. 

Bir eğitim programı farklı türde beceriler geliştirmeyi amaçlayabilir: 

 Bilgi ve kavrayışı içerebilen bilişsel beceriler (örneğin; Bilimsel kavramları anlama), 

talimatları takip etme (prosedürel beceriler) ve sorunları çözmek için yeni durumlarda 

yöntemler uygulama (düşünme veya zihinsel beceriler); 

 Kişilerarası beceriler (örneğin; aktif dinleme, sunma, müzakere etme, vb.); 

 Fiziksel algıların ve hareketlerin kazanılmasını içeren psikomotor beceriler (örneğin 

spor yapmak veya araba kullanmak). 

Çoğu e-öğrenme kursu bilişsel becerileri geliştirmek için gerçekleştirilmektedir; bilişsel alan 

e-öğrenme için en uygun olanıdır. Bilişsel alanda, düşünme becerileri daha etkileşimli e-

öğrenme aktiviteleri gerektirebilir, çünkü bu beceriler “yaparak” daha iyi öğrenilir. 

Kişilerarası alanda öğrenme, belirli yöntemler kullanılarak e-öğrenmede de ele alınabilir. 

Örneğin; uygun geri bildirimle etkileşimli rol oynama tutum ve davranışları değiştirmek için 

kullanılabilir. 

E-öğrenmede, yüz yüze eğitim veya diğer resmi olmayan öğrenme arasında seçim yaparken 

sorulması gereken bazı sorular şunlardır: 

 Her bir eğitim türünün göreceli maliyeti nedir? 

 Öğrenme en iyi şekilde tek bir birimde mi verilir yoksa zamana yayılır mı? 

 Kısa veya uzun vadeli bir öğrenme ihtiyacını karşılıyor mu? 

 Katılımcılar gerekli bilgisayar ve iletişim ekipmanına erişebiliyor mu?  

 Katılımcılar e-öğrenme veya kendi kendine öğrenme modları için yeterince motive 

olmuşlar mı ? 

 Hedef katılımcıların zaman çizelgeleri ve coğrafi konumları, sınıf temelli öğrenmeyi 

veya diğer tür eşzamanlı öğrenmeyi mümkün kılıyor mu? 
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E-öğrenmenin en önemli avantajları: 

 Multimedya içeriği - görsel işleme, bilgiyi daha çekici bir şekilde sunmayı mümkün 

kılar, bazı durumlarda başka türlü sunmak bile mümkün olmaz; 

 Çalışma hızı - öğrenciler çalışma materyallerini öğrenme ve edinme hızlarını 

seçebilirler; 

 Etkileşim - modern teknolojileri kullanarak, öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak 

katılabilir ve anında geri bildirim alabilir (testler, forum, sohbet, video konferans). 

Hikaye simülasyonu, multimedya içeriğinin diğer avantajlarından biridir; 

 Teknoloji - günümüzde öğrenciler genellikle öğrenme sürecini kolaylaştıran ve 

hızlandıran yeni teknolojilere erişebilmektedir (akıllı telefon, tablet, pc ). 

E-öğrenmenin diğer avantajları:  

 Farklı öğrenme stilleri olan öğrencileri tatmin edebilir; 

 Öğrenciler boş zamanlarında (yani hizmet içi eğitim) çalışabilirler; 

 Eğitimin gerçekleştirileceği bir binaya ihtiyaç yoktur, 

 Eğitim materyallerinin sağlanması çok daha rahat olur; 

 Çalışma materyallerinin adaptasyonu nispeten hızlı ve kolay bir şekilde 

gerçekleştirilebilir; 

 Bilgisayar becerilerinin gelişimini, bilgi arama ve düzenleme yeteneğini destekler. 

E-öğrenme temel olarak iki şekilde uygulanabilir: 

a) Eşzamanlı bir şekilde – eşzamanlı olaylar dijital platformlar aracılığıyla gerçek zamanlı 

olarak gerçekleşir. Tüm katılımcıların farklı yerlerden iletişim kurabilmeleri, sadece belirli bir 

zamanda bilgisayar konferansları, etkileşimli video iletişimi yoluyla değil, aynı zamanda 

sohbet yoluyla veya web seminerleri aracılığıyla da iletişim kurabilmeleriyle gerçekleşebilir; 

b) Eşzamansız bir şekilde - zaman uyumsuz olaylar zamandan bağımsızdır. Öğrencilerin aynı 

anda aynı yerde olmaları gerekmez, aynı zamanda eğitim almazlar, eğitim materyallerine 

erişim zamanını kendileri seçerler. Bu şekilde, eşzamansız öğrenme daha esnektir, 
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eşzamansız öğrenmenin en iyi faydalarından biri, öğrencinin eğitmen ve akran gönderilerine 

içerikle ilgili yanıtlar üretmek için daha fazla zamana sahip olmasıdır. 

 

 

Eğitim Aktiviteleri Modeli 
 

ApiHealth projesinin eğitiminde, uluslararası ticaret birliği eğitim materyallerine kolay ve 

geniş erişim sağlamak için hem basılı materyallerle (El Kitabı) hem de çevrimiçi eşzamanlı 

öğrenme şeklinde yapılmasına karar vermiştir (Kırsal alanlarda yaşayan insanların her zaman 

İnternet'e erişimi olmayabilir.) Aşağıdaki eğitim ve öğretim stratejileri, yöntemleri ve 

teknikleri eğitim programında yüz yüze uygulanacaktır: 

 Sözlü anlatım; 

 Küçük grup tartışmaları; 

 Eşler arası öğrenme; 

 Göstererek öğretme; 

 Çalışma ziyaretleri - iyi uygulama örnekleri; 

 Sorular ve cevaplar. 

Eşzamanlı  
E-Öğrenme 

• Canlı e-Öğrenme (Sanal Sınıf, 
Web Semineri, Öğretim 
videoları, Telekonferans) 

 

• Gerçek zamanlı uzaktan eğitim 

 

• Mobil öğrenme 

Eşzamansız  
E-Öğrenme 

• Çevrimiçi Eğitim Materyalleri 

• Çevrimdışı Eğitim Materyalleri (CD-
ROM, Dijital Depolama Ortamı, e-
kitaplar) 

 

• Bilgisayar Tabanlı Öğretim 

 

• Çevrimiçi İşbirliği Araçları (Sohbet, 
Bloglar, Wikipedia, Çevrimiçi 
tartışma, Sosyal Medya) 
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Önerilen e-Öğrenim platformu, eğitim hedeflerine ulaşmak için eğitimciler ve eğitmenler 

için çevrimiçi kurslar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan özelleştirilebilir yönetim 

özelliklerine sahip ücretsiz ve açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemine (LMS) dayalıdır. Bu, 

çalışma materyallerinin Internet üzerinde öğrenciler tarafından erişilebilir olduğu web tabanlı 

bir öğrenme sistemidir. LMS, belirli derslerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

için hizmet veren web tabanlı bir yazılım uygulaması veya teknolojisidir. 

E-Öğrenim platformu şunları içerecektir: 

 Etkileşimli materyaller: 

o Birkaç interaktif ders/kitaptan oluşabilir; 

o Her ders/kitap, içerik öğelerinin görüntülenebileceği ekranlardan oluşur: 

metin, animasyon, video, ses, sorular veya testler. 

 Temel çalışma materyalleri: 

o Etkileşimli öğeleri olmayan malzemeler, ör. PowerPoint sunumları, ses veya 

video materyalleri. Etkileşimli öğeleri olmayan materyaller, öğrencilerin 

yalnızca dersin içeriğini görüntülemesine, okumasına veya dinlemesine izin 

verir. 

 Diğer araçlar: 

o Uygulama ile ilgili özel soruların cevapları; 

o Karmaşık çözümler; 

o Eğitim içeriğiyle bağlantılı terim ve tanımları içeren bir sözlük; 

o Kurs katılımcılarından kursun şekli ve içeriği hakkında geri bildirim almak için 

kullanılan çevrimiçi değerlendirme anketi. 
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    Şekil 5. E-öğrenme kavramı. Kaynak: https://fahiezan.wordpress.com/week-3/ 

 

Eğitim İçeriği Geliştirilmesi 
 

Eğitim içeriği, yetişkin eğitimi alanındaki eğitim merkezlerini, kurumları veya öğretim 

görevlilerini içeren geniş bir kitle yelpazesi için tasarlanmıştır. Ek olarak, arıcılık ve arı ürünleri 

pazarlaması alanındaki bilgilerini genişletmek amacıyla arıcılar için eğitim ve konferanslar 

düzenleyen arıcılık dernekleri tarafından kullanılırlar. Genel olarak, eğitim içeriği kitlenin 

türüne, eğitim hedeflerine, gerçek ihtiyaçlara veya diğer faktörlere (öğrenme ortamı, 

öğrenme sürecinde kullanılan ekipman veya öğretim görevlilerinin beceri ve deneyimleri) 

göre değiştirilebilir ve ayarlanabilir. 

e-öğrenme 

Soyut 
kavramları 

tanıtır Videolar ile 
Teknik 
Girdiler 

Öğretim 
kaynakları 

Gelişmiş 
teknolojik 
araçlara 
erişim 

Çoklu zekayı 
hedefler 

Öğretmenin 
verimliliğini 

artırır 

Bilgisayar 
destekli 

öğrenme ile 
yüz yüze 
etkileşim 

Biçimlendirici 
değerlendirme

ler 

Sınıfta 
verimliliği 

artırır 

Gerçek 
zamanlı 

öğrenme 

Yenilikçi 
öğretme-
öğrenme 

prosedürleri 
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Eğitim içeriğinin aşağıdaki yapıda çeşitli modüllerde organize edilmesi önerilmektedir: 

M 1 APİTERAPİNİN TANIMI  

M 2 İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN APİTERAPİNİN AVANTAJLARI 

M 3 ARI ÜRÜNLERİ 

M 3.1 ARI ZEHRİ VE ÖZELLİKLERİ  

M 3.2 BALMUMU VE ÖZELLİKLERİ 

M 3.3 POLEN VE ÖZELLİKLERİ 

M 3.4 PROPOLİS VE ÖZELLİKLERİ 

M 3.5 ARI SÜTÜ VE ÖZELLİKLERİ  

M 4 GİRİŞİMCİ ÇİFTÇİ  NASIL OLUNUR 
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Genel Yeterlilik Standardı 

Bilgi 

 "Apiterapi" terimini tanımlamak; 

 Apiterapinin tarihsel gelişimini tanımlamak; 

 Avrupa'da apiterapi sanatının durumunu tanımlamak; 

 Ham ve işlenmiş arı ürünlerinin özelliklerini tanımlamak; 

 Apiterapideki bireysel ürün ve prosedürlerin insan sağlığı için 

önemini tanımlamak; 

 Arı ürünlerinin insanlar ve hayvanlar için önemini tanımlamak; 

 Arı ürünlerinin tıbbi amaçlar için üretimi, kullanımı ve satışı ile ilgili 

yasaları, politikaları ve diğer idari düzenlemeleri tanımlamak; 

 Arı ürünlerini elde etmek, üretmek ve işlemek için farklı yöntemleri 

açıklamak; 

 Arı ürünlerinin üretimi, kullanımı ve satışında pazarlama ve 

yönetimin temellerini tanımlamak; 

 İSG ilkelerini tanımlama. 

Beceriler 

 Arı ürünlerini elde etmek ve işlemek; 

 Apiterapi danışmanlık hizmetleri sunmak; 

 Apiterapi alanında iş yapmak; 

 İSG ve yangından korunma ilkelerine uymak. 

Yeterlilikler 

 Karar vermede özerklik; 

 Bilgiye erişim ve analiz; 

 İşin organize edilmesi ve planlanmasında bağımsızlık; 

 Ürün geliştirme ve işlemede öz-faaliyet; 

 Sorunları çözmede ve analiz etmede bağımsızlık; 

 Kişinin kendi çalışmasının kalitesinden sorumlu olma; 

 Kişinin kendi rollerini ve sorumluluklarını yerine getirme 

sorumluluğu; 

 Takım çalışması yeterlikleri. 
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ApiHealth Modülleri 
 

MODÜL 1: APİTERAPİ TANIMI 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 

Bu e öğrenme sınıfına kayıtlı öğrenci, kursu tamamladığında, teorik 

olarak apiterapi ne olduğunu, temel amaçlarını, tarihsel gelişimini, 

bölgesel ve Avrupa düzeylerinde arı ürünlerinin uygulanmasıyla 

terapötik yöntemlerin kullanılma tekniğini, bireysel ülkelerin 

apiterapi alanında genel yasama çerçevesini tanımlayabilir. Öğrenci 

genel olarak Apiterapi konusunda EQF 2-(Temel Bilgi Düzeyinde) 

aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olur:  

 Apiterapi nedir; 

 Çalışma yöntemleri; 

 Uygulama yöntemleri; 

 Apiterapide kullanılan arı ürünlerinin kullanımından 

kaynaklanan faydalar; 

 Bal, propolis, arı poleni, balmumu, arı sütü ve arı zehri gibi arı 

ürünlerinin özellikleri. 

Modül Özeti 

Apiterapi (Latince “arı” anlamına gelen apis kelimesinden) arı ürünlerinin tıpta sağaltım 

amaçlı kullanımı demektir. Arı ürünleri bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı 

zehrini içerir. Arılar ve arıcılık yeryüzünün her ülkesinde insan varlığına, doğaya ciddi 

katkılar sağlar ve yaşamsal anlamlar ifade eder. Arılardan elde edilen bal ve diğer ürünler, 

uzun zamandır her toplum tarafından bilinmektedir. Modülümüzde ele alınacak 

konularımız; 

1. Apiterapi nedir? 

2. Neden apiterapiye ihtiyacımız vardır? 

3. Arı ve arı ürünlerinin hayvanlar ve insanlar için genel önemi 
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4. Apiterapinin tarihsel gelişimi 

5. Avrupa'da apiterapi kullanımı 

6. İlgili mevzuatlar 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf eğitimi Pratik 

6 2 0 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70'ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme yöntemi Değerlendirme aracı 

Apiterapiyi Tanımlama Yazılı / sözlü method Çevrimiçi test / Sözlü  
açıklama 

Apiterapinin dünyadaki tarihsel 
gelişimini açıklama 

Yazılı / sözlü method Çevrimiçi test / Sözlü  
açıklama 

Bölgenizde/Ülkenizde /Avrupa'da 
apiterapi kullanımının son 
teknolojisini açıklama 

Yazılı / sözlü method Çevrimiçi test / Sözlü  
açıklama 

Belirli bir ülkede apiterapi için temel 
bir yasal çerçeve sağlamak 

Yazılı method Çevrimiçi test 
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MODÜL 2: İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN APİTERAPİNİN AVANTAJLARI 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 

Modülün amacı öğrencilerin diğer terapilere kıyasla apiterapi ve 

insan ve hayvan sağlığı, sağlık koruma için kovan ürünlerinin 

avantajlarını bilmesidir (EQF 2/3). 

Bilgi: 

• Apiterapinin insan sağlığı ve hayvanlar için avantajlarını 

tanımlamak; 

• Kovandaki ürünlerin özelliklerini ve uygulamalarını farklı 

alanlarda tanımlamak, sağlık, kozmetik ve beslenme 

alanlarında kullanımı. 

Beceriler:  

 Bireysel arı ürünlerine özgü farklı kullanımları tanımlamak; 

 İnsan sağlığı ve hayvanlar için kovandan elde edilen farklı 

ürünler hakkındaki bilgilere erişmek ve bunları analiz etmek; 

 İnsanlar için apiterapinin terapötik, kozmetik, beslenme ve 

beslenmedeki yararlarını analiz etmek; 

 Apiterapinin hayvanlar için faydalarını analiz etmek. 

Modül özeti 

Modern apiterapi, zehir dahil olmak üzere arı ürünlerinin kullanımı ve tüketimini ifade 

eder. Apiterapide kullanılan arı ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis ve zehir) faydaları 

besin, terapötik ve kozmetik özellikleri nedeniyle canlılar için oldukça fazladır. Bal insanlar 

için olduğu gibi, hayvanlar için de çok faydalı alanlarda kullanılabilir. Diyet kullanımı ve 

hayvan terapileri, faydaları ve iyileştirici etkileri nedeniyle evcil hayvan sahipleri arasında 

hızla popüler hale gelmektedir. Ayrıca özellikle yara, yanık veya katarakt tedavisinde 

başarılı faydaları göz önüne alındığında veteriner hekimlikte kullanımı hızla 

yaygınlaşmaktadır. 
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Önerilen içerik: 

1. Apiterapinin tanımının tekrarlanması. 

2. Apiterapinin avantajları: 

2.1. Rahatsızlıkların tedavisi (Alerjiler, Alzheimer hastalığı, hipertiroidizm, Lupus, 

Parkinson hastalığı) 

2.2. Hastalıkların tedavisi (enfeksiyonlar, multipl skleroz, romatoid artrit, zona) 

2.3. Yaralanmaların tedavisi (yanıklar, açık kesikler, ağrı, tendonit) 

3. Bal arısı ürünleri uygulamalarının genel faydaları (topikal olarak uygulanır, 

doğrudan kana enjekte edilir, ağızdan alınır) 

4. Apiterapide kullanılan bal arısı ürünlerinin (arı zehri, balmumu, bal, polen, propolis, 
arı sütü) genel faydaları  

5. Apiterapinin hayvanlar için faydaları 

6. Apiterapi kullanmanın potansiyel riskleri veya yan etkileri (öksürük, gözün 

beyazında renk değişikliği, baş ağrısı, kas zayıflığı, vücutta şiddetli ağrı, uterus 

kasılmaları, cildin sararması) 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

6 4 0 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

Apiterapi ile tedavi edebileceğiniz 
rahatsızlıkları, hastalıkları ve 
yaralanmalar hakkında bilgilenmek 

Sözlü method Sözlü açıklama 

Bal arısı ürünleri uygulamalarının 
avantajlarını bilmek 

Sözlü method Sözlü açıklama 

Apiterapide kullanılan bal arısı 
ürünlerinin avantajlarını bilmek 

Sözlü method Sözlü açıklama 

Apiterapi kullanmanın potansiyel 
risklerini veya yan etkilerini bilmek 

Yazılı method Çevrimiçi test 
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MODÜL 3: ARI ÜRÜNLERİ 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 

Mezun kişi teorik olarak arı balı, polen, balmumu, propolis, arı sütü, 

arı zehri, arı ekmeği (EQF 2/3) gibi arı ürünlerini tanımlayabilir. 

Modül özeti 

Kovan ürünleritemel ürünler ve dolaylı ürünler olarak sınıflandırılabilir. Temel ürünleri bal 

arıları vücutlarında işleyerek sunarlar(arı zehri, arı sütü, balmumu) Oysa dolaylı ürünleri dış 

ortamdan (bal, polen, propolis) sağlarlar. 

Önerilen İçerik: 

1. Arı ürünleri- genel açıklama 

2. Doğrudan arı ürünleri 

3. Dolaylı arı ürünleri 

4. Ana arı kovanı ürünü - bal 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

6 2 0 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

Temel arı ürünlerini tanımlama Yazılı / sözlü method Çevrimiçi test / Sözlü açıklama 
Dolaylı arı ürünlerini 
tanımlama 

Yazılı / sözlü method Çevrimiçi test / Sözlü açıklama 

Ana arı ürününü tanımlama Yazılı / sözlü method Çevrimiçi test / Sözlü açıklama 
 
 
 

MODÜL 3.1 ARI ZEHRİ VE ÖZELLİKLERİ 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 
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Mezun, arı zehiri özelliklerini, fiziksel özelliklerini ve arı zehrinin 

bileşimini tanımlayabilir. Apiterapide arı zehrinin kullanımını, 

uygulama yöntemlerini, yan etkileri ve tedavinin uygun olmaması 

durumunu tanımlayabilir. 

Öğrenci, aşağıdaki maddeler hakkında daha yüksek düzeyde bilgi 

sahibi olur (EQF 3-4): 

 Arı zehiri nedir; 

 Çalışma yöntemleri; 

 Uygulama yöntemleri; 

 Arı zehirinin özellikleri; 

 Apiterapide arı zehiri kullanımından kaynaklanan faydalar. 

Öğrenci aşağıdaki becerilere sahiptir: 

 Arı zehiri konusunda temel yöntem, araç, malzeme ve 

bilgilerin seçimi ve uygulaması. 

Öğrenci aşağıdaki yeterliliğe sahip olur: 

 Arı zehirinin iyileştirici özelliklerini kavrayabilme ve 

hastalıkların tedavisinde arı zehirinin doğru kullanımına ilişkin 

öneriler uygulayabilme; davranışlarını problem çözmedeki 

koşullara uyarlayabilme. 

Modül özeti 

Birçok böcek türü arasında sadece birkaçı sokma sırasında enjekte ettikleri zehir ile 

kendilerini savunma yeteneğine sahiptirler. Düşük dozlarda, arı zehri birçok rahatsızlığın 

tedavisinde faydalı olabilir. Bu iyileştirici etki zaten birçok eski uygarlık tarafından 

biliniyordu. Bugün arı zehiri sadece tıpta ve veteriner hekimlikte kullanılmaktadır. 

 

Önerilen İçerik: 

1) Arı zehirinin genel özellikleri 

2) Arı zehirinin fiziksel özellikleri 

3) Zehirin bileşimi 
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4) Zehirin fizyolojik etkileri 

5) Arı zehirinin çağdaş kullanımı 

6) Arı zehiri ürünleri 

7) Potansiyel Riskler ve Yan Etkiler 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

6 2 0 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme 

aracı 

Arı zehirinin temel özellikleri Yazılı ödev Çevrimiçi test 
Uygulama yöntemleri Yazılı ödev Çevrimiçi test  
Hastalıkların tedavisinde arı zehiri Yazılı ve sözlü ödev Sözlü açıklama / 

Çevrimiçi test 

   

MODÜL 3.2: BALMUMU VE ÖZELLİKLERİ 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 

 Modülün amacı öğrencilerin balmumunun özelliklerini 

bilmesidir. 

BİLGİ: 

 Öğrenciler balmumunun özellikleri hakkında daha fazla bilgi 

edineceklerdir.  

BECERİLER:  

 Öğrenciler Bilgiye erişim ve analiz, Eleştirel düşünme, Merak 

ve hayal gücü, sözlü ve yazılı iletişim gibi öğrenme becerilerini 

edinecek/pekiştirecektir. 

Modül özeti 
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Uzmanlar yüzlerce balmumu kullanımını olduğunu söylüyor. Bu balmumu kullanımları 

arıcıların balmumunu daha iyi pazarlamasına yardımcı olabilir. Balmumu dünya ticaretinin 

yaklaşık % 40'ı kozmetik endüstrisi için kullanılır (aşırı ısınmamış, saf ve propolis içermeyen 

birinci sınıf balmumu), yaklaşık %30'u ilaç endüstrisi tarafından kullanılmaktadır (kaliteli 

balmumu), %20'si mum yapımı için kullanılır ve kalan %10'unun da başka kullanımları 

vardır. 

Önerilen içerik: 

1. Balmumunun genel özellikleri 

2. Balmumunun Özellikleri: kırılma testi, çiğneme testi, renk, kıvam ve kesme testi, 

yoğurma testi, koku ve kıymık testi. 

3. Balmumu kullanımları:, yara sağaltımı, ahşap mutfak eşyaları kondisyonlama, 

korozyon kontrolü, yumurta süsleme, kurabiye katmanlarını yağlama, saç 

şekillendirme, mum ve ışıklandırma yapma, boya kalemi yapma, zarf mühürleri 

yapma, modelleme kil yapma, hamur işi yapmak, yeniden kullanılabilir gıda 

sargıları yapmak, mobilya parlatma, granit tezgah üstü parlatma, pas önleme, deri 

çizme, cüzdan ve ayakkabıların restorasyonu, su geçirmez botlar ve ayakkabı 

yapımı, mum peyniri, mum çekmeceleri, mobilya eklemleri, cam kapı ve 

pencereler, çivi ve vidaları mumlama, telleri mumlama. 

4. Balmumu Kullanımının Olası Riskleri 

5. Kozmetik üretimi (kremler, balzam ve merhemler için tarifler) 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

4 2 2 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

Balmumu özelliklerinin öğrenilmesi Yazılı Çevrimiçi test 
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Balmumunun kullanımlarını bilmek Sözlü Sözlü açıklama 

Balmumunu belirli bir kullanım için 
hazırlamak 

Uygulama Ürün değerlendirmesi 

 

MODÜL 3.3: POLEN VE ÖZELLİKLERİ 
 
Kazanımlar Bu modülün başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenciler şunları 

elde edecektir. 

Bilgi: 

 Polenin nasıl toplandığına ve depolandığına ilişkin temel 

bilgileri öğrenmek 

 Polenin temel özellikleri konusunda yetkin bilgi ve anlayış 

sergilemek; 

 Farklı polen uygulamalarını kıyaslamak ve karşılaştırmak; 

 Polen ve diğer arı ürünlerini kıyaslamak ve karşılaştırmak. 

Beceriler: 

 İyi kalite polen toplanmasında ve muhafazasındaki zorlukları 

öğrenmek; 

 Polenin (tıbbi ve beslenme) temel özelliklerini araştırmak ve 

incelemek; 

 Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde, apiterapatik bir tedavi şekli 

olarak polen uygulama örneklerini analiz etmek; 

 Polen uygulaması örneklerini diğer arı kovanı ürünleriyle 

birlikte analiz etmek. 

Yeterlilikler: 

 Arı poleninin insan sağlığında kullanımının öneminin 

kavranması. 

Modül özeti 
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Polen genellikle “dünyanın en iyi besinlerinden biri” olarak kabul edilir. Küresel polen 

üretimi yılda 1.500 ton civarındadır. Arı ekmeği ve polen, besinsel ve tıbbi özellikleri 

nedeniyle apiterapatik amaçlar için kullanılır. 

Modülün bu bölümü öğrencilere arı poleninin insan sağlığı için faydaları hakkında pragmatik 

bir fikir verecektir. Bu bölümün sonunda öğrenciler, diğer arı ürünleri ile birlikte farklı 

hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için polen uygulayabilecektir. 

Önerilen İçerik: 

1. Polenin özellikleri 

2. Üretimi ve depolanması 

3. Polenin hasat edilme ve depolanma yöntemleri 

4. Polenin kullanımı  

o Polenin sağlık korumada ve sağaltımda kullanımı  

o Bir apiterapik material olan  

5. Polen için doz uygulamaları  

6. Polenin olası yan etkileri  

7. Polenin diğer arı ürünleri ile birlikte uygulaması 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

5 2  1  

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

İyi kalitede polenlerin 
toplanması ve 
depolanması. 

Sözlü değerlendirme Arı polenlerinin toplanması ve 

depolanmasındaki zorlukların 

sunulması 

Arı poleninin sağaltımdaki 
temel özellikleri. 

Yazılı ve sözlü ödev 

Eş değerlendirmeleri 

Sözlü: Polenin en az üç özelliğini 

tartışın ve örnekler verin 
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Yazılı: eş değerlendirmesi için çoktan 

seçmeli test 

Polenin diğer arı ürünleriyle 
birlikte insane ve hayvan 
sağlığında kullanımı 

Yazılı ve sözlü ödev/ 

kendini yansıtma / 

proje çalışması / 

uygulama 

Oral: Polen uygulamalarına en az 3 

örnek veriniz. Faydalarını analiz 

ediniz. 

Yazılı: eş değerlendirmesi için çoktan 

seçmeli test 

Öz Uygulama: öğrenciler kendi 

ailelerinin sağlığında polen 

kullanırlar. 

Proje çalışması: polenin insan sağlığı 

için faydalarını tanıtmak için bir 

broşür hazırlayın. 
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MODÜL 3.4: PROPOLİS VE ÖZELLİKLERİ 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 

 Öğrenciler teorik olarak propolisin bileşimini, üretimini, elde 

edilişini, işlemesini ve depolama yöntemlerini 

tanımlayacaklardır.  

 Apiterapide propolis kullanımını, uygulama yöntemlerini, yan 

etkilerini ve kontrendikasyonlarını tanımlayabileceklerdir. 

Modül özeti 

Propolis; bir bal arısı ürünüdü olup anti-bakteriyel, anti-fungal, anti-protozoal, hepato-

koruyucu, anti-oksidan, anti-viral, anti-kanser ve antitümör özellikleri dahil olmak üzere 

çok çeşitli farmakolojik potansiyele sahiptir. Ayrıca, ağız yıkama ve diş macunlarının 

bileşimine etanolik propolis özütünün eklenmesi, mikrobiyal enfeksiyonun önlenmesini 

arttırır ve bu da diş eti iltihabı tedavisinde etkili olur. Propolisin etkin içeriklerinden biyo 

flavonoidler, arginin, C vitamini, provitamin A, B kompleksinin yanı sıra bazı mineraller, 

yara iyileştirme özelliğine sahiptir ve bu nedenle yara tedavisinde etkindir. 

 

Propolisin sahip olduğu 300 ‘den fazla biyolojik etkili bileşen toplam etkisiyle birçok sağlık 

sorunda ciddi iyileşmelere neden olmaktadır. Tüm arı ürünleri gibi propolis de insanlara 

çeşitli sağlık yararları sunarken son bilimsel bulgular propolisin doğal ve güçlü bir 

antimikrobiyal aktivite sergilediğini göstermektedir. Bu mütevazi doğal ürünün 

günümüzde birçok ülkede kanser gibi sıkıntılı sorunlara karşı biyolojik aktiviteleri binlerce 

araştırma ile incelenmiştir. Araştırmacılar propolisin kimyasal bileşenlerini yakından ele 

alımış kafeik asit fenetil ester, gallik asit, amino asitler, kumarinler ve hatta doğal 

steroidler gibi polifenoller de dahil olmak üzere yüzlerce yararlı doğal bileşiğin bu 

bağlamda yararlı sonuçlarını ortaya koymuşlardır. Botanik ve coğrafik bileşimlerine göre 

propolis, güçlü bağışıklık arttırıcı özellikler sergilemektedir. Propolis  aynı zamanda %10'a 
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kadar uçucu yağ ve %5 arı poleni içerir. Bu bileşikler, anti-enflamatuar, bağışıklık arttırıcı 

ve kanserle mücadele özelliklerini açıklamaya yardımcı olur. Sonuç olarak, çeşitli coğrafi 

kökenlerden gelen propolisten yeni propolis bileşiklerinin geliştirilmesi, çeşitli patojenik 

hastalıkların kontrolünde yaşamsal önem taşımaktadır. Güncel literatür incelemesi 

propolisin insan patojenlerine karşı potansiyel özellikleri için daha fazla araştırılabileceğini 

düşündürmektedir. 

Önerilen İçerik: 

1. Propolis özellikleri 

o Propolis nedir? 

o Propolisin Görünüşü ve Tadı Nasıldır? 

o Arılar Propolis'i Nasıl Kullanır? 

2. Propolis'in Üstün Özellikleri 

3. Propolis Uygulaması 

o Propolis Nasıl Bulunur ve Kullanılır 

o Propolis Nasıl Alınır 

1. Potansiyel riskler vey an etkiler 

 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

4 2 2 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

Propolisin sağlık korumada ve 
sağaltımda temel özellikleri 

Yazılı ve sözlü ödev Sözlü açıklama / 
Çevrimiçi test 

Propolisin hasadı, işlenmesi, 
depolanması 

Yazılı ödev/ proje 
çalışması 

Çevrimiçi test / Sözlü 
açıklama 

İnsan sağlığı için propolis 
uygulamaları. 

Yazılı ve sözlü ödev Sözlü açıklama / 
Çevrimiçi test 
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Çeşitli propolis özütlerinin 
hazırlanması 

Uygulama Ürün değerlendirmesi 

   

 

MODÜL 3.5: ARI SÜTÜ VE ÖZELLİKLERİ 
 
Kazanımlar ÖĞRENME HEDEFİ: 

Öğrenciler arı sütünün bileşimini, üretimini, elde ediliş yöntemini, 

işlenmesini, depolanmasını, arı sütü liyofilizasyonunu teorik olarak 

tanımlayabileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler arı sütünün geçmiştern 

günümüze kullanıma, kullanım şekline, sağlıkta ve beslenme de 

kullanım amaçlarına aşina olacaklardır. 

Modül 3'ü başarıyla tamamladıktan sonra, bölüm 5 öğrencileri 

aşağıdakileri yapabilecektir: 

Bilgi: 

 Arı sütünün nasıl üretildiğini, hasat edildiğini ve saklandığını 

temel olarak anlama; 

 Arı sütünün temel özellikleri hakkında yetkin bilgi ve anlayış 

sergileme; 

 Arı sütünün farklı uygulamalarını anlama; 

 Arı sütü ve diğer arı kovanı ürünlerini karşılaştırın ve 

karşılaştırma. 

Beceriler: 

 Yüksek kaliteli arı sütü hasadı ve korunmasındaki zorlukları 

inceleme; 

 Arı sütünün (tıbbi ve beslenme) temel özelliklerini araştırma ve 

inceleme; 

 Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde apiterapatik bir tedavi şekli 

olarak arı sütü uygulama örneklerini analiz etmek; 

 Uygulama örneklerini diğer arı ürünleriyle birlikte analiz etmek. 
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Yeterlilikler: 

 İnsan sağlığı ve beslenmesi için arı sütü kullanmanın önemini 

kavramak. 

Modül özeti 

Arı sütü eski Mısır ve Roma'dan beri bilinmektedir. Arı sütüne olan bu büyük ilgi, Belvefer'in 

Apiserum adı altında arı sütü üretimini patentlediği 1960'larda ortaya çıktı ve tüm dünyada 

ünlü oldu. Arı sütü, zengin besin değeri ve birçok fonksiyonel özelliği nedeniyle süper gıda 

olarak tanımlanabilir. Zengin beslenme içeriğinin yanı sıra, arı sütü çeşitli biyolojik 

aktivitelere, etkilere ve iyileştirici özelliklere sahiptir. 

Önerilen İçerik: 

1) Arı Sütü Özellikleri 

 Arı Sütü ve Özellikleri 

 Kimyasal bileşim 

 Arılar arı sütünü nasıl kullanır? 

2) Üretim ve depolama 

3) Terapötik etkiler 

4) Diyet, beslenme ürünleri ve kozmetikte arı sütü 

o Tüketim ve doz 

5) Olası riskler veya yan etkiler 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

6 2 0 
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Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

Arı sütünün tanımı (bileşimi, 

üretimi ve tarihte kullanımı) 

Sözlü değerlendirme Sözlü: Arı sütünün mevcut 

özellikleri ve üretim yöntemleri 

 

Arı sütünün yüksek kalitede 

hasat edilmesi, işlenmesi, 

depolanması ve liyofilizasyonu 

Yazılı ve sözlü ödev, 
eş değerlendirmesi 

Sözlü: arı sütü liyofilizasyonu da 

dahil olmak üzere hasat 

yöntemleri, işlenme ve saklama 

koşullarını anlatın 

Yazılı: eş değerlendirmesi için 
çoktan seçmeli test 
 

 İnsan sağlığı ve gıda 

takviyelerinde arı sütü 

uygulaması 

Yazılı ve sözlü ödev/ 

kendini yansıtma / 
proje çalışması / 
uygulama 

Sözlü: Arı sütü takviyesinin yanı 

sıra tıpta en az beş faydasını 

anlatın. 

Yazılı: eş değerlendirmesi için 

çoktan seçmeli test 

Öz Uygulama: Öğrenciler kendi 

ailelerinde arı sütü kullanımı 

uygular ve varsa en az üç 

kontrendikasyon listeler. 

Proje çalışması: Arı sütünün 

insan sağlığı için faydalarını 

tanıtmak için bir broşür 

oluşturun. 
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MODÜL 4: GİRİŞİMCİ ÇİFTÇİ NASIL OLUR 
 
Kazanımlar  

ÖĞRENME HEDEFİ: 

Modülün amacı öğrencilerin girişimci olmak için neye ihtiyaçları 

olduğunu bilmesidir. 

ÖĞRENME BİLGİSİ: 

 Öğrenciler girişimcilik hakkında daha fazla bilgi edineceklerdir. 

ÖĞRENME BECERİLERİ:  

 Bilgiye erişim ve analiz; 

 Çeviklik ve uyarlanabilirlik; 

 Ağlar arası işbirliği; 

 Eleştirel düşünme ve problem çözme; 

 Merak ve hayal gücü; 

 Etkili sözlü ve yazılı iletişim; 

 Girişim ve girişimcilik. 

Modül özeti 

 

Önerilen İçerik: 

1. Kurulacak iş türü (bireysel/tek, organize çiftçi organizasyonu) 

2. İşe başlamak için gereken para miktarı 

3. İşe girme maliyetleri (kaynakları belirleme, kaynak maliyetlerini analiz etme, 

belirlenen kaynakları değerlendirme, riskleri belirleme) 

4. İlk gelir ve kırılma zamanı 

5. İşletmenin potansiyel kârı 

6. İşletmenin yeri 

7. Gerekli olabilecek çalışan sayısı 

8. Ürünlerin satılacağı pazar 



 

 

38 

Modülün süresi (saatler) 

Çevrimiçi eğitim Yüz yüze eğitim 

e-Öğrenme Sınıf Eğitimi Pratik 

6 4 0 

Değerlendirme Standardı 

Sınavı geçme koşulu, kriterlerin en az %70’ini yerine getirmektir. 

Değerlendirme kriteri Değerlendirme 

yöntemi 

Değerlendirme aracı 

Kurulacak işletme türünü bilmek Sözlü  Sözlü açıklama 

İşe başlamak için gereken para 
miktarını bilmek 

Yazılı Çevrimiçi test 
 

İşe girmenin maliyetlerini bilmek Sözlü  Sözlü açıklama 

İlk gelirin ve kırılma zamanının bilmek Yazılı Çevrimiçi test 
 

İşletmenin potansiyel kârını bilmek Sözlü  Sözlü açıklama 

İşletmenin yerini bilmek Yazılı Çevrimiçi test 

Gerekli olabilecek çalışan sayısını 
bilmek 

Sözlü  Sözlü açıklama 

Ürünlerin satılacağı pazarı bilmek Yazılı Çevrimiçi test 
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