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“7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” 15-19 Kasım 2022 
tarihlerinde Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel’de düzenlenecektir.  
 
 
Kongre sürecinde sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, 
arıcılarımızın teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da 
deneyimlerini arttırmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ve 
Dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunlarının, konularında uzman, ulusal ve 
uluslararası bilim insanlarının ve arıcıların katılımı ile tartışma ve fikir paylaşımına 
açık bir kamp havası yaratılacaktır. 
 
 
“7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi”nde çağrılı bildirilerin yanı 
sıra, Bilim Kurulu tarafından seçilmiş konu başlıkları için yapılan başvurular özen 
ile değerlendirilerek sözlü veya poster olarak kabul edilecektir. Uluslararası 
düzeyde tüm katılımcıların buluşmaları ve fikir paylaşımları sağlanacaktır. 
Arıcıların arzu ettikleri soruların tartışılması için özel oturumlar yapılacaktır. 
Arıcılar, konusunda uzman kişilerle her türlü sorunlarını tartışma fırsatı 
bulacaklardır. 
 
 
Geçmiş kongrelerde olduğu gibi bu kongremizde de “Üretici 
Konuşuyor” ve  ”Sektör Konuşuyor“ panelleri iki ayrı günde TAB ve APIMONDIA 
kontrolünde uzmanlar tarafından yönetilecektir. 
 
 
Yine her kongrede olduğu gibi ülkemizde üretilen balımızı dünyaya tanıtmak ve 
diğer ülkelerde üretilen balların tarafımızca tanınması amacıyla, konusunda 
uzman yabancı jüri başkanı, jüri üyeleri ve uluslararası kriterler gözetilerek 
yapılan bir değerlendirme sürecinde bal yarışması düzenlenecektir. 
 
 
Arıcılık sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini ve 
çalışmalarını tanıtabilecekleri stantların açılması için kapalı ve açık sergi alanı 
oluşturulacaktır. Uluslararası katılımlı özellikle ticari bağlantı yapmak isteyen 
stant katılımcısı ve/veya stant almadan katılan firma yetkililerini öncelikle bölge 
işletmecisi ile buluşturmak, kalıcı ticari bağlantılar başlatılabilmesine vesile 
olmak kongrenin en önemli sorumluluklarından biridir. 
 
 
2008 yılında düzenlemeye başladığımız “Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı 
Kongresi” geldiğimiz bu noktada adından söz ettiren, dünyadaki arıcılık 
kongreleri arasında farklılık yaratan, sektörün tümünü kucaklayan, dünya 
markası bir kongre olmayı başarmıştır.  
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Her düzenlenen kongrede, katılımcı sayısı, stant sayısı, katılan yabancı ülke 
sayısı, katılan yabancı delege sayısı, yerli ve yabancı bildiri sayısı bakımından 
çok başarılı bir yükseliş trendi yakalamıştır. Böylelikle “Uluslararası Muğla Arıcılık 
ve Çam Balı Kongresi” Apimondia Kongresinden sonra arıcılık esaslı, düzenli 
olarak organize edilen en kalabalık uluslararası katılımlı kongre olma yönünde 
emin adımlar ile ilerlemektedir. 
 
 
Ülkemiz ve Dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yollarının 
tartışılacağı, Muğla çam balının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacağı, 15-
19 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “7. Uluslararası Muğla 
Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” ne destek vermenizden ve katılımınızdan mutluluk 
duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız. 
 
 
 
Ziya ŞAHİN 
Kongre Başkanı 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı 
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KONGRE KÜNYESİ 

 
Kongre Merkezi  : Grand Yazıcı Turban Hotel - Marmaris 
Tarih    : 15 – 19 Kasım 2022 
Organizasyon Sahibi : Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği  
Kongre Organizasyonu : Conmark Turizm Organizasyon Ltd. Şti. 
Kongre Teması  : Apiterapi 
 
Taslak Program 
 

 
Düzenleyenler 

 
 
Destekleyenler 
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KOMİTELER 
 

Kongre Onursal Başkanı 
Orhan TAVLI 
Muğla Valisi 

Kongre Eş Başkanları 

Ziya ŞAHİN 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü 

 

Düzenleme Kurulu 

Veli TÜRK (Başkan) 
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

Prof. Dr. Mustafa AVCI 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Emin DURU 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Yıldırım YILDIRIM 
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

Yaşar KARAYİĞİT 
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

Yasin KIRGIZ 
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

Ayşe ŞİMŞEK 
Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği 

 

BİLİMSEL SEKRETERYA 

Dr. Şükran OĞUZOĞLU  
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

maybircongress@gmail.com 
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BİLİM KURULU 
 

 

Prof. Dr. Mustafa AVCI (Başkan) 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Prof. Dr. Nevzat ARTIK 
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi  

Prof. Dr. Levent AYDIN 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 

Prof. Dr. Mehmet Emin DURU 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi 

Prof. Dr. Gamze SANER 
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Ahmet GÜLER 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Halil YENİNAR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Banu YÜCEL 
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi 

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi 

Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK 
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi 
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APİMODİA BİLİMSEL KOMİSYON BAŞKANLARI 
 

Jeff PETTIS – APIMONDIA – Dünya Arıcılar Birliği Başkanı  
 

Norberto Luis GARCIA – Universidad Nacional del Sur – Argentina  
Arıcılık Ekonomisi 

Prof. Dr. Geraldine WRIGHT – Prof. Dr. Geraldine WRIGHT Karl-Franzens-
Universität Graz, Austria 
Arı Biyolojisi 

Dr. Fani HATJINA – Hellenic Agricultural Organization "DEMETER", Greece 
Arı Sağlığı  

Lucas Alejandro GARIBALDI – Universidad Nacional de Río Negro – Arjantin 
Polinasyon ve Arı Florası  

Etienne BRUNEAU – CARI, Belgium  
Arıcılık Teknolojileri ve Kalitesi  

Dr. Chiristina MATEESCU – Romania 
Apiterapi  

Dr. Nicola J. BRADBEAR – UK 
Arıcılık ve Kırsal Kalkınma 
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GENEL BİLGİLER 
 
KONGRE MERKEZİ 
Grand Yazıcı Club Turban – Marmaris  
 
Grand Yazıcı Club Turban, Marmaris Siteler mevkiinde bulunup, Marmaris’e 6 km, 
İçmeler’e 2 km, Havaalanı’na 90 km uzaklıkta yer almaktadır. Denize sıfır konumdadır. 
 
KONGRE DİLİ 
Kongre Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecek olup, simultane çeviri olacaktır.  
 
ÖNEMLİ TARİHLER 

Kongre Tarihi : 15-19 Kasım 2022 

Özet Son Gönderim Tarihi : 20 Haziran 2022  

Bildiri Kabulü Açıklanması : 10 Temmuz 2022 

Stant Kurulum : 14 Kasım 2022 

Stant Söküm : 19 Kasım 2022 

 
KONGRE WEB SAYFASI 
www.muglacongress.org  

KONGRE KAYIT ÜCRETİ 
Kongre kayıt ücreti bulunmamaktadır. 
 
KONAKLAMA ÜCRETİ 
Tek kişilik oda : 750.-TL ( gecelik – kdv dahil) 
İki kişilik oda da ı : 1.050-TL (gecelik – kdv dahil) 
 

Konaklama fiyatına dahil olanlar; 
 

• Açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeği 
• Otel barından servis edilecek içecekler ( 10:00 - 24:00 ) 
• Kongre tarihleri süresince, günde 2 kere servis edilecek kurabiyeli kahve 

molası 
• Kablosuz internet ( belirli bölgelerde ) 
• KDV 
• Yaka Kartı 
• Kongre Çantası 
• Katılım Sertifikası 
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KONGRE SEKRETERYASI 
 
 
 

 
  

Conmark Tourism & Event Management Company 
 
Kontak kişi : Burak KAPTAN & Ünal BİLGİN 
Tel  : 0 212 241 45 41 
Faks  : 0 212 241 45 42 
Web  : www.conmarkcom.tr   
E mail  :  secretariat@muglacongress.org  
 
 

BİLİMSEL SEKRETERYA 
 
 

Dr. Şükran OĞUZOĞLU - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
maybircongress@gmail.com  
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SPONSORLUKLAR 
 
 
ALTIN, GÜMÜŞ ve BRONZ SPONSORLUK 
 
Firmaların kongreye yapacakları katkı toplamına göre Organizasyon Komitesi ve Sponsor firma 
arasında değerlendirilecektir. 
 
Bronz sponsorluk alt limit  50.000.-TL + kdv 
Gümüş sponsorluk alt limit  100.000.-TL + kdv 
Altın sponsorluk alt limit  200.000.-TL + kdv 1 adet ile sınırlıdır 
 
TÜRKİYE ARICILIK ÖDÜLLERİ   40.000.-TL + KDV  
Kongreye katılan yerli ve yabancı arıcıların katılabileceği, Bal ve inovasyon dallarında 
düzenlenecek bir yarışmadır. Yarışmaya başvuru yapan tüm ballar kategorilerine göre ayrı bir 
salonda kongre süresince sergilenecektir. Ulusal ve uluslararası katılımlı bir jüri ekibi 
oluşturulacaktır. 
 

• Sponsor firma balların sergilendiği salonda logosunu bulunduracaktır. 
• Sponsor firma web sayfasında bal yarışması sponsoru olarak duyurulacaktır. 
• Sponsor firma yetkilisi ödül töreninde 4 adet ödülü verme hakkına sahip olacaktır. 

 
Sponsorluk iki firmaya bölüştürülecektir. Tek firmanın sponsor olmak istemesi durumunda 
ödenmesi gereken bedel 80.000.-TL + KDV’dir.  
 
UYDU SEMPOZYUM /     40.000.-TL + KDV 
Organizasyon Komitesi’nin belirlediği gün ve saatlerde konu ve konuşmacısını sponsor firmanın 
belirlediği ve Bilimsel Komite’nin onayladığı uydu sempozyum/lar düzenlenebilecektir. Uydu 
sempozyumları kongre programında görülebilecek olup toplantı salonu içerisinde asılacak 
bayrak ve flamalarla ve perdeye yansıtılacak firma logosu ile sponsor firma en iyi şekilde lanse 
edilecektir. 
 
YAKA KARTI, KORDONU /   40.000.-TL + KDV 
Kayıt esnasında her delegeye bir yaka kartı verilecek olup, kongre merkezindeki tüm alanlara 
ancak bu yaka kartı ile giriş yapılabilecektir. Sponsor firma logosu minmum 2.500 adet 
üretilecek olan yaka kartı, yaka kordonu üzerine basılacaktır. 
 
KONGRE ÇANTASI /    Teslimat Dahil Çanta Maliyeti  Kayıt 
esnasında kongre katılımcısı her delegeye bir kongre çantası verilecektir. Minimum 2.500 adet 
üretilecek olan kongre çantasının sponsoru olacak firma çanta üzerinde firma logosunu 
bulundurma hakkına sahip olacaktır.  
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Kongre çantasının son onayı Kongre Organizasyon Komitesi tarafından verilecektir. Sponsor 
firma çantayı kendi imkanları ile yaptırabilir. Kendi imkanları ile yaptırmak istemez ise Kongre 
Sekretaryası tarafından sunulacak alternatiflerden birini seçecektir. Üretim ve takibat kongre 
sekretaryası tarafından yapılacaktır. 
 
KALEM ve BLOKNOT /     30.000.-TL + KDV   
Kayıt esnasında kongre katılımcısı her delegeye verilecek olan kongre çantası içersinde kongre 
ismi ve logosunun bulunduğu bir adet kalem ve bloknot verilecektir. Minimum 2.500 adet 
üretilecek olan bu ürünler için sponsor olacak firma kalem ve bloknot üzerinde firma logosunu 
bulundurma hakkına sahip olacaktır. Üretim ve takibat kongre sekretaryası tarafından yapılacak 
olup organizasyon komitesi ve sponsor firma tarafından onaylanacaktır. 
 
İNTERNET SİTESİ /     15.000.-TL + KDV 
Kongre için hazırlanan ve güncel tüm bilgilerin yer aldığı internet sitesi sponsorluğudur. Ana 
sayfaya “Kongre resmi internet sitesi Sponsor Firma’nın katkılarıyla hazırlanmıştır.” yazısı ve 
sponsor firma logosu yerleştirilecek olup, bu logodan firma internet sitesine link verilecektir. 
 
İNTERNET MERKEZİ /     15.000.-TL + KDV 
Kongre merkezinde ve fuar alanında tüm delegelerin hizmetine sunulmak üzere içerisinde 
internet merkezi oluşturulacaktır. Buradaki bilgisayarların masa üstlerinde sponsor firma logosu 
olacaktır. Sponsor firma oda içerisinde tanıtıcı poster, broşür ve masa üstü tanıtım 
malzemelerini bulundurabilecektir. 
 
TEKNİK TUR /      15.000.TL + KDV 
Kongrenin son gününde kongre katılımcıları için rehberli bir teknik tur düzenlenecektir. Teknik 
tur programı sponsor firma ile birlikte belirlenecek olup çevrede arıcılık, bal evi, Maybir müzesi 
vb. noktalar programa dahil edilecektir. Teknik tur katılımcılarına lunch box ikram edilecek olup 
ulaşım özel otobüslerle sağlanacaktır.  
 
Sponsor firma Teknik Tur sponsoru olarak ilan edilecek, kullanılacak araçlarda logosu 
kullanılacak ve araç içinde arzu ettiği reklam vb. broşürü dağıtma hakkına sahip olacaktır.  
 
KAHVE MOLASI /     10.000.-TL + KDV (Günlük bedel) 
Kongre boyunca günde iki adet olmak üzere kurabiyeli kahve molası ikramı yapılacaktır. 
Sponsor firma kahve molaları sırasında mola alanında tanıtıcı poster, broşür ve masa üstü 
tanıtım malzemelerini bulundurabilecektir.  
 
SU SEBİLİ /       10.000.-TL + KDV 
Kongre Merkezi ve Fuar Alanı’na yerleştirilecek su sebillerine sponsor firmanın tanıtımına 
yönelik giydirme yapılacaktır. Firma arzu ettiği takdirde logolu bardak getirip kullanıma 
sunabilir. 
 
KONUŞMACI ODASI /     10.000.-TL + KDV 
Kongre merkezi için yerli ve yabancı davetli konuşmacıların sunumlarını kontrol etmek, 
hazırlanmak, ikili görüşmeler yapmak için kullanacağı bu odada bilgisayar altyapısı kurulacak 



    

7.	Uluslararası	Muğla	Arıcılık	&	Çam	Balı	Kongresi	-	2022	 Sayfa	12	

 

ve konuşmacılara çay-kahve ikramı yapılacaktır. Sponsor firma bu odada bayrak ve flama asma 
hakkına sahip olacak, firma logosu bilgisayarların ekranlarında yer alacaktır. 
 
DAVETLİ KONUŞMACILAR YEMEĞİ /   15.000.-TL+KDV+Yemek Masrafları 
Kongreye davet edilen yerli ve yabancı konuşmacılar, bilimsel ve organizasyon komitesi 
üyelerinin katılımı ile düzenlenecek yemektir. Otel içerisinde ilgili gruba ait özel bir mekanda 
düzenlenmesi planlanmıştır. 
 
Salon içerisinde firma masa bayrakları ve flamaları olabilir ve firma yetkilileri konuşma yapabilir. 
Sponsor adayı, düzenleme kurulunun onayını almak kaydı ile farklı bir program sunabilir.  
 
ÇANTA İÇİ BROŞÜR /     7.500.-TL + KDV   
Kongre katılımcılarına verilecek olan kongre çantasının içerisine, firma tanıtıcı broşür konulması 
sponsorluğudur. Firma sınırı yoktur. Broşür A4 boyutundan büyük olmamalı ve maximum sayfa 
sayısı 10 olmalıdır. 
 
PROGRAM KİTABI REKLAM /  
Kongre kitabının içine alınacak renkli reklam sayfası sponsorluğudur. 
Arka Kapak  10.000.-TL + KDV 
Ön iç Kapak  7.500.-TL + KDV 
Arka iç Kapak  7.500.-TL + KDV 
Tam Sayfa  5.000.-TL + KDV 
Yarım Sayfa  3.000.-TL + KDV 
 
FLASH BELLEK      10.000.-TL + KDV + USB Maliyeti 
Kayıt esnasında kongre katılımcısı her delegeye verilecek olan kongre çantası içersinde kongre 
ismi ve logosunun bulunduğu, içerisinde bildirilerin ve bilimsel programın yüklü olduğu bir flash 
bellek verilecektir.  
 
Minimum 2.500 adet üretilecek olan bu ürünler için sponsor olacak firma flash bellek üzerinde 
firma logosunu bulundurma hakkına sahip olacaktır. 
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STANT ( iç mekan – kongre merkezi ) 
En küçük stand alanı 9 m2 olacaktır. Örnek stant çizimini aşağıda görebilirsiniz. 
 
9 m2 – 15.000.-TL + kdv  
 
Fuar Programı 
Stant Kurulum  : 14 Kasım 2022 
Kongre Tarih   : 15 - 19 Kasım 2022 
Stant Söküm   : 19 Kasım 2022 
 
Stand Bedeline Dahil Hususlar 
 
Her 9m2 lik stand için; 
 

• Stant konstrüksiyonu 
• 1 masa 
• 2 sandalye 
• Aydınlarma 
• 1 adet uzatma kablosu 
• 1 çöp kovası 
• 1 üçlü priz 
• Firma alınlık yazısı (logosuz) 

 
Stant Seçimi 
Stant başvuruları için, stant başvurusu yapmış ve ücretini ödenmiş hak sahipleri, 
konfirmasyon tarih sırasına göre stant seçim hakkına sahip olacaktır. 
 

 
 
Önemli Not :  
Boş alan alarak özel stant kurmak isteyn stant sahiplerinin organizasyon 
sekreteryasından onay alması gerekmektedir. 


