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  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü 

                   03.06.2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve  

Görevleri Hakkında K.H.K. ile 11.06.2010 tarihli ve 5996  sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı,Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanan Arıcılık Yönetmeliği ve 2014/01 nolu 

“Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi” gereğince  arı 

konaklamalarında, arıcılığı düzenlemek amacıyla 2014 yılında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren arıcılar, İlimize konaklamak için gelen gezginci arıcılar ve İl dışına gidecek olan gezginci 

arıcılar ile ilgili uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

   1- Bu kararlar Düzce Merkez ve İlçelerinde geçerlidir. 

   2- İlimize gelen gezginci arıcılardan yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak geldikleri yerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl /İlçe Müdürlüklerinden alacakları ve 

Veteriner Sağlık Raporu ve Arı Vize Belgesi istenecektir. 

   3- İlimize gelen gezginci arıcılar konaklayacakları yer için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe 

Müdürlüklerine müracaat ederek konaklama izni talebinde bulunacaklardır. İl/İlçe Müdürlüklerinin 

belirledikleri yerlerdeki yer gerçek kişiye ait ise şahısla, tüzel kişiliğe ait ise tüzel kişiliği temsil eden 

yetkili ve yetkililerle yapacağı anlaşmayı bir belgeye bağlar ve bu belgeye istinaden İl/İlçe Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden Arı Konaklama Belgesi (AKB) alır.    

  4- Konaklama yerini belirleyen ve yerleşme müsaadesi isteyen arıcı Veteriner Sağlık Raporu ve Arı  

Vize Belgesi ile konaklayacağı İlin İl/İlçe Müdürlüğüne başvurur. Arıcı tarafından belirlenen 

konaklama yeri İl/İlçe Müdürlüğünce uygun bulunursa Arı Konaklama Belgesi’ nin 2. Bölümü 

onaylanır. 

   5-Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi ( AKS ) veri tabanına kayıtlı ve işletme tescil belgesi bulunan 

gezginci arıcılar,  her yılın ilk hareketinde arılarını başka il ve ilçelere sevk ederken Veteriner Sağlık 

Raporu düzenlenmesi için  İl/İlçe Müdürlüklerine başvuracaktır. Aynı yıl içerisinde 31 aralık tarihine 

kadar yapacakları hareketler için ilk hareket sırasında İl /İlçe Müdürlüğünden alınarak Veteriner 

Sağlık Raporuna eklenen Vize Belgesi, arıların gittikleri yerdeki İl/İlçe müdürlüklerindeki görevli 

resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra 

onaylanacaktır. Vize belgesinde adı geçmeyen bir yere arıların sevk edilmesi durumunda bir önceki 

Veteriner Sağlık Raporuna istinaden yeni bir Veteriner Sağlık Raporu düzenlenecektir. 

   6- Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcının arıları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile 

Mülki Amirlikçe Güvenlik Güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. Kaldırma süresince 

meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. 

   7- Asayişe müessir olayların çıkmasını önlemek ve emniyet tedbirlerinin alınabilmesi için, 

gezginci arıcılar açık kimliklerini köy muhtarlarına ve en yakın Jandarma teşkilatına bildireceklerdir.

   

   8- Gezginci ve/veya sabit arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde 

meskûn mahal dışında bir yerde konaklayacaktır. Konaklama yerinin tespitindeki esaslar; 

a- Meskün mahalden en az 500 m mesafe olacaktır. 

    b- Köy hayvanlarının otlatıldığı ve dinlendiği alanlardan en az 200 m mesafe olacaktır.                                                                                                          

    c- Arı ölümlerinin ve olabilecek kazaların önlenmesi için devlet ana yollarından en az 500 m 

stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklıktaki yerler konaklama yeri olarak seçilecektir. 

   d- Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır. 



   e- Konaklama yerindeki gruplar arasındaki mesafe açık arazide 4 km, orman sahalarında ise 2 

km.’den daha az olmayacaktır. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye İl / İlçe Müdürlükleri 

yetkilidir.  

   f- Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer 

tanzimi Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sağlanır. 

   9- Zirai ilaçlama yapılacak yerlerdeki arıcılar, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından en 

az 7 gün önceden uyarılacaklardır. Arıcılar da İl ve İlçe Müdürlüklerinden bulundukları yörenin zirai 

mücadele programları hakkında bilgi alacaklardır. 

   10- İlimiz dâhilinde İl ve İlçe Müdürlüklerinden izin alınmadan konaklama yapan gezginci arıcılar 

tespit tarihinden sonra en geç 2 gün içerisinde arılarını kaldırmak zorundadır. Aksi takdirde Mahalli 

Asayiş Kuvvetlerince İl dışına çıkarılacaktır. 

 

        Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.                                                                                                              

 

                                                                                                                 Salih KARABULUT 

                                                                                                                            Vali a.                                                                                                               

                                                                                                                     Vali Yardımcısı 

 

 

 

 

 

DAĞITIM : 

Gereği İçin :     Bilgi İçin: 

1- 7 İlçe Kaymakamlığına     1- 80 İl Valiliğine  
( İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ) (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)  
2- İl Jandarma Komutanlığına   2- Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birliğine 
3- İl Emniyet Müdürlüğüne    3-Gölyaka ve Yığılca Bal Üreticileri    
4- Merkez İlçe Muhtarlıklarına       Birliğine 

5-Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğüne 

 

 

 

 

27/03/2014  Veteriner Hekim              :  S.SEZGİN GÜLLÜ 

…/03/2014  Hay.Sağ.Yet.ve Su Ür.Şb.Md. :  T.GÜLER 

…/03/2014 İl Müd.Yrd.            :  N.ÇİÇEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/03/2014 İl Müdürü                            :  H.KABAOĞLU 
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