HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ (2016/02)
……..
C- DENETİM VE KONTROL
………
7. Arı hastalıkları yönünden il genelinde bulunan arı işletmeleri ihbarı mecburi arı hastalıkları
yönünden ilkbahar ve sonbaharda yılda en az iki kez Basit Tesadüﬁ Örnekleme Yöntemi kullanılarak
en az %10 oranında denetlenecektir. Denetleme yapılacak arı işletmelerinde bulunan aktif kovanların
tamamı hastalıklar yönünden kontrol edilecektir. Denetimi yapılan arı işletmeleri ile ilgili sonuçlar “Arı
İşletmeleri Faaliyet Raporu” (EK-11a), da yar alan form kullanılarak Temmuz ve Ocak aylarının 20’ sine
kadar Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Temel petek üretim yerleri özellikle üretim sezonu
önemlerinde ve yılda en az iki kez denetlenerek gerekli numuneler alınacaktır. Alınan numunelerde
hastalık tespiti halinde ilgili mevzuata göre işlemler yapılacak, yapılan iş ve işlemler, Temel Petek
Üretim Yerleri Kontrol Raporu (EK-11b)’ nda belirtilecektir.
Ç- EĞİTİM, YAYIM VE BİLGİLENDİRME
………
5. Bal arılarının zirai mücadele ilaçlarından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla Hayvan Sağlığı,
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri/Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlükleri, Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şube Müdürlüklerinden alacakları bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele dönemlerine ait
bilgileri illerinde konaklayan arıcılara aktaracaklardır.
F-YURT İÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
…….
5. Arı sevkleri
5.1. Arıların nakillerinde veteriner sağlık raporu düzenleyen resmi veteriner hekimlerce Yurtiçinde
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik kapsamında muayene ve
kontroller yapılacak, uygun bulunmaları durumunda veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.
5.2. Başka illere yapılacak arı sevklerinde, ekinde vize belgesinin yer aldığı veteriner sağlık raporu
düzenlenirken veya vize belgesi onaylanırken işletme tescil belgesi istenecektir.
5.3. Gezginci arıcıların aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, ilk çıktıkları
yerin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından arıların gerekli sağlık ve muayene kontrolleri
yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Ayrıca EK-31’de yer alan “Arı Vize Belgesi”
düzenlenerek veteriner sağlık raporuna eklenecektir.
5.4. Arıların ilk çıktığı yerin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından arı vize belgesinin “Vize 1”
kısmının tamamı doldurularak onaylanacaktır. “Vize 2, 3, 4, 5” kısımlarının ise “Arıların çıktığı yer ve
adresi” ile “Arıların gideceği yer ve adresi” bölümleri arıcının beyanı esas alınarak gideceği yerler
belirtilmişse doldurulacaktır.

5.5. Arıların, vize belgesinde bir sonraki adı geçen yere sevk edilmek istenmesi durumunda,
konakladıkları yerin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından gerekli sağlık muayene ve
kontrolleri yapılarak veteriner sağlık raporunun ekinde yer alan vize belgesinin ilgili bölümü
doldurularak onaylanacak ve arılar sevk edilecek olup, yeni veteriner sağlık raporu
düzenlenmeyecektir. Raporun ve vize belgesinin fotokopisi alınarak muhafaza edilecek, raporun aslı
ile onaylanan vize belgesi arıcıya imza karşılığı teslim edilecektir.
5.6. Arıların, vize belgesinde adı geçmeyen bir yere sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki
veteriner sağlık raporuna istinaden arıların son konakladıkları yerin bağlı bulunduğu il/ilçe
müdürlükleri tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak yeni veteriner sağlık raporu
düzenlenecektir. Ayrıca arı vize belgesi düzenlenerek veteriner sağlık raporuna eklenecektir.
12. Hayvansal ürün sevki
……….
12.8. Birincil üretim kapsamına giren ve doğal yapısında değişiklik olmayan süzme bal veteriner sağlık
raporu ile nakledilecek olup; kayıtlı ve onaylı işletmelerde paketlenip etiketlenmiş balların naklinde
veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Bal sevklerinde nakli yapanın toptancı olması halinde,
balın nereden temin edildiğine dair belgelerin ibraz edilmesi şartı aranacaktır.
Ş-SALGIN, BULAŞICI VE PARAZİTER HASTALIKLARLA MÜCADELE
1. İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR
……..
1.21. ARILARIN AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ
1.21.1. Hastalığın seyri ve dağılımının tespiti için sevk işlemleri veya destekleme kontrolleri esnasında
kovanlar kontrol edilerek hastalık yönünden muayeneden geçirilecektir.
1.21.2. Hastalığın tespit edildiği işletmelerde Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına
Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
1.22. KÜÇÜK KOVAN KURDU (AETHINA TUMIDA)
1.22.1. Larvaları bal veya polen depolu peteğin içerisinden tünel kazarak peteğe zarar veren veya
bunları yok eden, bala dışkı bırakan, balın rengini değiştiren ve balda mayalanmaya ve köpüklenmeye
yol açan bir böcektir. Söz konusu semptomların görüldüğü kovanlar hastalık yönünden incelemeye
alınacaktır. Hastalığın görülmesi durumunda 21.12.2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı
Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” hükümlerine titizlikle uyulacaktır. Kovan hareketleri ve etkenle
bulaşık ekipman kullanımı hastalığın yayılmasına neden olduğundan hastalık görülen işletmede kovan
hareketleri ile bulaşık materyalin hareketleri kısıtlanacaktır.
1.22.2. Hastalığın seyri ve dağılımının tespiti için sevk işlemleri veya destekleme kontrolleri esnasında
kovanlar kontrol edilerek hastalık yönünden muayeneden geçirilecektir.

1.22.3. Hastalık tespit edilen arıcılık işletmesinde bulunan ısıya dayanıksız malzemeler ve kovanın
tamamı arılıktan uzak bir yerde kazılan bir çukurda yakılarak imha edilir. Isıya dayanıklı kovanın
gövde, kapak ve dip tahtası ile işletmede kullanılan her türlü malzeme, yüzeyler iyice kazındıktan
sonra pürmüzle yakılarak kullanılmasına izin verilir.
1.23. TROPILAELAPS AKARI (TROPILAELAPS MITE)
1.23.1. Arıları etkileyen bir parazit olan Tropilaelaps akarı uzunluğu 1 mm’ ye kadar uzanan kırmızı
kahverengi bir akardır. Tropilaelaps akarlarının istila ettiği kolonilerde, Varroa hastalığına benzer
hasarlar görülür. Yavru arılarda yüksek mortalite düzeyleri, düzensiz veya zayıf yavrulama, delikli
kapsüller ve yetişkin arıların beklenen yaşam ömründe azalma görülebilir. Şiddetli istilalarda ölü yavru
sayısı fark edilebilir koku yayacak kadar artabilir. Söz konusu semptomların görüldüğü kovanlar
hastalık yönünden incelemeye alınacaktır. Hastalığın görülmesi durumunda 21.12.2011 tarih ve
28149 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile
Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” hükümlerine titizlikle
uyulacaktır. Kovan hareketleri hastalık görülen işletmede kısıtlanacaktır.
1.23.2. Hastalığın seyri ve dağılımının tespiti için sevk işlemleri veya destekleme kontrolleri esnasında
kovanlar kontrol edilerek hastalık yönünden muayeneden geçirilecektir.
1.23.3. Hastalık tespit edilen arıcılık işletmesinde bulunan ısıya dayanıksız malzemeler ve kovanın
tamamı arılıktan uzak bir yerde kazılan bir çukurda yakılarak imha edilir. Isıya dayanıklı kovanın
gövde, kapak ve dip tahtası ile işletmede kullanılan her türlü malzeme, yüzeyler iyice kazındıktan
sonra pürmüzle yakılarak kullanılmasına izin verilir.
2. İHBARI MECBURİ OLMAYAN BAZI HASTALIKLAR
2.1. VARROASIS
2.1.1. Varroa hastalığı arı yetiştiricilerini büyük ekonomik kayıplara uğratan hastalıklardan biridir.
Yetiştiricilere hastalık hakkında bilgi verilerek, hastalık ile mücadelede asıl önemli noktanın bilinçli bir
arıcılık olduğu anlatılacak ve gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
2.1.2. Yetiştiricilerin arı sağlığında ruhsatsız ve veteriner hekimlerin kontrolü dışında etiket dışı ilaç
kullandıkları veya ilaçları uygun zamanda kullanmadıkları bunun sonucunda da arı ürünlerinde kalıntı
problemleri oluştuğu bilinmektedir. Yetiştiricilerle yaygın bir şekilde temas kurularak hastalıkların;
doğru ilaçların doğru zamanda kullanılması ile önlenebileceği hatırlatılacaktır.
2.1.3. Varroa ile mücadele için ﬁziksel, kimyasal, biyolojik ve hatta genetik yöntemler denenmekle
birlikte en çok kimyasal yolla mücadele edilmektedir. Kimyasal yolla yapılan mücadele bazen yanlış
uygulamalar sonucu arı akarları yanında kendisi de bir akar olan arıya da zarar vermektedir.
Mücadelede kullanılması gereken ilaçlar, uygun dozları ve zamanı konusunda yetiştiricilere yapılacak
eğitim çalışmalarına önem verilmelidir. Eğitimlerde akarlarda oluşabilecek dirençlilikten dolayı
münavebeli ilaç kullanımının önemine dikkat çekilmelidir.

EK-11a
ARI İŞLETMELERİ FAALİYET RAPORU
İLİ

:

DÖNEMİ

: I. Dönem (Ocak-Haziran) II. Dönem (Temmuz-Aralık)

YIL

:

A-KAYITLI ARI İŞLETMELERİNİN SAYISI
DAMIZLIK ANA
ARI İŞLETMESİ

ANA ARI
İŞLET.

SABİT ARI
İŞLET.

GEZGİNCİ
ARI İŞLET.

KOMBİNE
ARI
İŞLETMESİ

TOPLAM

B-PROGRAM VE GERÇEKLEŞME
Programlanan
işletme

Kontrol
edilen
işletme

İşletmelerde
bulunan kovan
sayısı

Basit Tesadüﬁ
Örnekleme
Yöntemine göre Arı
İşletme Sayısı

C-TESPİT EDİLEN PROBLEMLER VE YAPILAN İŞLEMLER(Maddeler halinde yazılacaktır.)

Kontrol
edilen kovan
sayısı

EK-11b

EMEL PETEK ÜRETİM YERLERİ FAALİYET RAPORU
İLİ

:

DÖNEMİ

: I. Dönem (Ocak-Haziran) II. Dönem (Temmuz-Aralık)

YIL

:

A- TEMEL PETEK ÜRETİM YERLERİ

Temel Petek Üretimi Yapan
İşletmeler (adı, adresi)

Numune Alınan Tarih

B-TESPİT EDİLEN PROBLEMLER VE YAPILAN İŞLEMLER
(Maddeler halinde yazılacaktır.)

Numune Sonucu
(pozitif, negatif)

EK-31
ARI VİZE BELGESİ

Vize Edilen Veteriner Sağlık Raporu Bilgileri;
İli
:
İlçesi
:
Cilt No/Sayfa No:
Tarihi
:
VİZE 1
Arıların Çıktığı
Yer ve Adresi
Arıların
Gideceği
Yer ve Adresi
Kovan Adedi
(Rakam
ve
Yazıyla)
Kovan
Plaka
No
Muayene Yeri
ve
Tarihi
Nakil Aracının
Cinsi ve Plaka
No’ su
Sürücünün AdıSoyadı
ve Adresi
Dezenfeksiyon
Yeri ve Tarihi
Resmi
Veteriner
Hekimin
Adı Soyadı
Sicil No
İmza
Vize Tarihi

Resmi Mühür

VİZE 2

Hayvan Sahibi Bilgileri;
Adı, Soyadı
:
T.C/Vergi Numarası :
İşletme No
:
Adresi
:
VİZE 3

VİZE 4

VİZE 5

