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- Cıda, Tarım ve HaYvanethk Bakanhğmıı+Teşkilat ve Görevteri Hakkındaki 639 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnaıne ile l1.06.20l0 tarihli 5996 sayılı Veteriııer
Hizınetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve
Yem Kanuııuııa daYanıIarak 30.1 l .20l l tarih ve 28128 sayılı Resıni gazetede yayımlanarak
yürürlliğe

giren "Arıcılık Yönetmeliği" hükümleri ve 20n.,fi *'l, H"yrun
Hastalıkları ite Mücadele ve
HaYvan Haröketleri Kontrolü Geııelgesine göre, 20I7 yılında İıimizde
sabit v; gezginci arıcıların
uyacakları kural lara il işki n lıusııslar aşağıya
çıkarı lınıştır.
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Sabit ve .Gezginci arıcılarıır "Arıcılık Yönetmeliği" kapsamında konaklama

ve
yerleştiri ınel eriııde, İllİ lçe M üdli rl ükleri yetki id i r.
2- İl ve İlÇe Mııdürlüklerince bölgenin bitki florası ve yerli arıcı
durunıu gözetilerek dışarıdaıı
gelen gezginci arıcıların koııaklayacağı yer ve kapasiteleri
belirlenir.
3- ilinıiz merkez Altındİğ. Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, pursaklar
ve yenimahalle
I

I

İlÇelerinde ııüfus ve buna paralJl olarak aıtan korıııt ,uy,r,, ticaret
ve sosyal yaşaın alaıılarındaki

Yoğunluk nedeniYIe arı YetiŞtiriciliği yapılacak yerler güncİllenerek yeııicleıı dİizeıılenmiştir.
Buna göre;

a)

Altındağ: Aydıııcık, Gicik, Karacaöreı,ı, Kavaklı, Peçeııek, Tatlar
ÇaııkaYa: Akarlar, ÇavuŞlu, Evciler, Karahasanlı, Karataş, Köınürcü, Tohuıntar,
Yakupabdal, Yayla, Yeşi lkent
Etimesgut: Ballıkuyumcı.ı, Fevziye,
Şehitali, Aşağı Yurtçu, yı_ıkarı yuılçu, yapracık
Keç iöreıı : Bağlum, Çalsek i, G Lizelyurt. Kosrel ik, Sarıbeyler

Maınak: EskibaYındır, Gökçeyurt, Karşıyaka, Kıbrıs, Kutlııdıigün,
Lalalıan, ortakoy
Pursaklar: Abadaıı, Çubukkaraköy, Karşıyaka, Kösrelikkızıgı,
Sirkeli, yuva

yeniınahalle; karacakaya, Memlik, yakacık
ve yuva ınahalIeIeri clışında kalan nıesküıı
mahal ve ıııalıalleler arı yetiştiriciliği ve konaklatılmasıııa kapatılnıştır.
b) Söz konusu ilÇelerimizde Yukarıda belirtilen konaklama alanları
dışıııda kalaııı ıneskün
malıai ve ınal'ıalIe aralarındaki ınevcut arılı koloııiler l"ıiçbir
şart ve kayıt araırınaksızııı kaldırılacaktır.
c) Atatürk Orman Çiftliği arazisinin; bitki florası'bakımınjan arıcılığa
elverişIi alantarında;
kuruınuııdan iziıı alınak kaydı ile arı koııaklaması yapılabiIir.
d) Kaıııu Kuruııı, kı-ırııltıŞ ve Üniversite yerlİşkelerinde araştırına geliştinne
ve deııeme amaçlı
arı koIonileı,i buluııdurulabilir.
4- Arı Konakla.ma Belgesi (AKB) işlemlerini arıcı adına üçüııcü
şahıslar takip edebilir.
5-BelirlenmiŞ bölgede konaklaYacak gezginci arıcı, koııaklayacagı y",
gerçek kişiye ait ise
Şalrısl4 köY (mahalIe) ttizel kişiliğinin sorumlu-|uğuııda bir arazi ise ttıy
1mlııaııeinıuntarııgıyla,
diğer
tüzel kiŞiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında
konaklayacak arıcılarda orman ve Sıı
İşleri Bakanlığının ilgili birimİeri ile anlaşına yapar.
6'Arazi salıiPleri.dıŞıııda lıerlıangi bir ınuhtarlık, kaını.ı kurı-ıın ve kııruluşuııca
arıcıdaıı yardıın,
hibe veya bağış dAhil hiçbir ad altında iicİet alınınaz.
7-konaklayacağı yeri anlaşaıak belirleyen arıcı,
çıkış yapacağı ilin İl/iIçe Miidiirli.iğüne
gideceği adresi sözlii YadaYazılı beyan ederek Hayvan
§.rtl"rln. Malısus yurtiçi Veteriırer Sağlık
RaPoru aIır ve arılarını.sev|
Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı oImalıdır.
9der.
Beş
gün iÇerisinde konakladığı İIlİIÇe Müdürlüğüne veteriner
sağtık raporu ile başvurarak Arı Konaklanıa
Belgesini(AKB) alır, AKB'siolınaYan u.,İ,n,n veteriner..ğt,k.uporu
vize edilınez. cezginci arıcılık
YaPan, kaYıtlı olduğu adrese velveYa keııdi arazisine donen*arlclnın da arı hareketlerinin
takibi için
AKB alnıası gerekir.
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