
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki "Kararname Numarası: 1
Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi",  5996  sayılı
"Veteriner  Hizmetleri,  Bitki  Sağlığı,  Gıda  ve  Yem  Kanunu"na  istinaden  hazırlanarak
yürürlüğe  giren  "Yurt  İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelik"  ve  "Arıcılık Yönetmeliği"  gereğince  ilçemizde  faaliyet  gösteren  arıcılar  ile
gezginci  arıcıların  2020  yılında  uyacağı  esasları  belirlemek  amacıyla  aşağıdaki  tedbirler
alınmıştır.

1)Gezginci arıcıların yerleştirilmelerinde ilçe müdürlüğümüz yetkilidir.
2)  Bölgeler  için  koloni  kapasitesi  belirlenirken  nektar  ve  polen  veren  tüm  bitki

varlığı göz önünde bulundurulur.
3)Arılıklar, arı kışlatma bölgelerinde flora kapasitesine bakılmadan en az 150 metre

aralıkla  yerleştirilir.  Araziye  özel  durumlarda  uzaklığı  belirlemeye  ilçe  müdürlüğü
yetkilidir.

4)Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye
ait  ise  şahısla,  köy  tüzel  kişiliği  sorumluluğunda  arazi  ise  köy muhtarlığıyla,  diğer  tüzel
kişiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Tarım ve
Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile anlaşma yapar."

5)Konaklayacağı  yeri  anlaşarak  belirleyen  arıcı,  çıkış  yapacağı  ilin  il/ilçe
müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus
Yurtiçi  Veteriner  Sağlık  Raporu  alır  ve  arılarını  sevk  eder.  Rapordaki  sevk  adresi  ile
konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı ilin il/ilçe müdürlüğüne,
veteriner  sağlık  raporu  ile başvurarak EK-1'de yer alan Arı Konaklama Belgesini  (AKB)
alır. AKB'si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan,
kayıtlı olduğu adrese veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve
takibi için AKB alması gerekir." Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları iller
arası hareketleriçin, örneği Bakanlıkça belirlenen vize belgesi  ilk hareket  sırasında  il/ilçe
müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık raporuna eklenir.

6)Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten
farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları,  ilçe müdürlüğünün talebi  ile mülki
amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. Mücbir sebepten dolayı
arısını  izin  aldığı  adres  dışına  götürmek  zorunda  kalan  arıcıya  ilçe  müdürlüğünce
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mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş gün içerisinde
izin aldığı adrese sevk edilir."

7)AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.
8)Arazi  sahipleri  dışında  herhangi  bir muhtarlık  ile  kamu  kurum ve  kuruluşunca,

arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücret alınmaz.
9)  Konaklanan  bölge  için  belirlenmiş  koloni  kapasitesi  üzerindeki  yerleşim

taleplerine  ilçe  müdürlüğümüzce  izin  verilmez.  Ancak  konaklama  planlamasında  ilçe
müdürlüğümüz  sadece  en  son  gelen  arıcıyı  mağdur  etmeyecek  şekilde  bölge  koloni
kapasitesi üzerinde konaklama müsaadesi verir.

10)Gezginci  arıcılık  yapan  üreticiler,  konaklama  yapılan  yerlerde  arıların  çevreye
zarar  vermemesi  için  gerekli  tedbirleri  almakla  yükümlüdür.  Arı  konaklatılan  alanlarda
otlayan  hayvanların  arıdan  zarar  görmemesi  için  tedbirleri  almak  hayvan  sahiplerinin
sorumluluğundadır.

11)Yerleşim işlemleri tamamlanmış arıcılar ve yanında çalışan kişilerin isimleri ilçe
müdürlükleri tarafından o mahallin güvenlik birimlerine liste halinde bildirilir.

12)Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara
yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir.

13)Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde
meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde
çevreye  rahatsızlık  vermeyecek  şekilde  ve  insanların  toplu  olarak  hizmet  aldıkları  cami,
okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir.
Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

14)Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan
ihtilafların giderilmesinde ilçe müdürlüğümüz yetkilidir.

15)Arılığın  yerleşim  yerinin  komisyon  tarafından  onaylanması  durumlarında,
yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

16)Zirai  mücadele  amaçlı  ilaçlamalarda  Arıcılık  Yönetmeliğinin  12.  maddesinde
belirtilen tedbirlere riayet edilecektir. Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki
arıcılara,  mücadele  yapacak  kuruluş  ve  şahıslar  tarafından  yedi  gün
önceden,ilaçlamaprogramına  alınan  bölgenin  genişliği,  kullanılacak  ilacın  cinsi,  atılma
zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkileri konusunda arıcılar bilgilendirilecektir.

Söz  konusu  tedbirlere  uymayanlar  hakkında  5442  sayılı  İller  İdaresi  Kanunu'nun
66.maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi, 5237 sayılı Ceza Kanunu'nun
154.ve  177. maddeleri  ile  5996  sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda  ve Yem
Kanunun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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Enis ASLANTATAR
Kaymakam

 
 

 

 
Dağıtım:

Yenikarpuzlu Belediye Başkanlığına
Esetçe Belediye Başkanlığına
TÜM KÖY MUHTARLIKLARINA
.
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