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Organik arı yetiştiriciliği :Organik arı yetiştiriciliği kuralları aşağıda belirtilmiştir. 
1. Irk seçiminde, arıların yerel koşullara adapte olabilme kapasitesi, dayanıklılıkları ve hastalıklara karşı dirençleri göz önüne alınır. Apis 

mellifera türünün ırkları ve yerel ekotipleri tercih edilir. 

2. Kolonilerin yenilenmesi amacıyla, Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olmayan, yılda % 10 oranında ana arı ve oğul organik 

üretim yapılan kovanlara, organik üretim birimlerinden gelen bal peteği veya temel peteği ile birlikte yerleştirilmeleri kaydıyla, alınabilir. Bu 

durumda geçiş süreci uygulanmaz. 

3) Kapasite artırımı; kolonilerin bölünmesi ile veya organik arıcılık yapan diğer işletmelerden oğul veya kovan alınarak yapılır. 

4) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretim yapmayan arıcılardan sağlanan arı oğulları, bir yıllık geçiş sürecine alınır. 

5) Yetkilendirilmiş kuruluştan izin alınması kaydıyla, işletmenin sahip olduğu konvansiyonel arı kolonileri, organik arıcılığa geçiş amacı ile 

kullanılabilir.  

6) Geçiş sürecinde, var olan balmumu, organik arıcılıktan gelen balmumu ile değiştirilir. 

7) Üretim sezonu sonunda arıların kışı geçirebilmesi için kovanlarda yeterli miktarda bal ve polen bırakılır.  

8) Organik arıcılıkta geçiş süreci bir yıldır. Arıcılık ürünleri, Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerinin asgari bir yıl uygulanması kaydıyla 

organik ürün olarak pazarlanır.  

9) Veteriner tıbbi ürünleri uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi 

süresi ve ilacın kalıntı arınma süresi kaydedilir ve ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilir. 

9.1. Arı kolonilerini beslemeye, yalnızca kovanların zor iklim koşullarından dolayı tehdit altında olması durumunda izin verilir. Besleme; 

organik bal, organik şeker şurubu ya da organik şeker ile yapılır. Besleme ile ilgili olarak kayıtlara; ürünün tipi, uygulama tarihi, miktarı ve 

kullanıldığı kovanlara dair bilgiler yazılır. 

9.2. Organik arıcılıkta bakım, yönetim uygulamaları ve kayıtları aşağıda verilmiştir:    

9.2.1) Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilir. 

9.2.2) Arıcılık ürünlerinin hasat edilmesi esnasında petekler içerisindeki arılar yok edilemez ve bal süzmek için kuluçka peteği kullanılamaz. 

9.2.3) Ana arının kanatlarını kesmek yasaktır. Ana arıların değiştirilmesi esnasında eski ana arının öldürülmesine izin verilir. Sadece Varroa 

hastalığı bulaşan erkek arı gözlerinin yok edilmesine izin verilir.  

9.2.4) Bal hasadında kimyasal sentetik sinek kovucu maddeler kullanılamaz. 

9.2.5) Arıcılık ürünlerinin üretimi, hasadı, işlenmesi ve depolanması esnasında kolonilere uygulanan koruyucu önlemler ve tedaviler kayıt 

edilir. 

9.2.6) Ballıkların kaldırılması ve bal süzme faaliyetleri kovan koloni kartına kaydedilir. 

9.3. Kovanların yerleşimine ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir: 

9.3.1) Arılar için yeterli miktarda doğal nektar, balözü ve polen kaynağı bulunmalı ve suya erişim imkanı olmalıdır.  

9.3.2) Üretim bölgesinin 3 km yarıçapı içerisinde bulunan nektar ve polen kaynakları, organik olarak üretilen ürünlerden, doğal veya arıcılık 

ürünlerinin organik olma niteliğini etkilemeyecek bitki örtüsünden oluşmalıdır. Bu alanda yeteri miktarda polen ve nektar bulunamaması 

durumunda, üreticinin arılarını yukarıdaki şartlara uygun olmayan bir alana nakletmesi ve üretimini organik tarım usul ve esaslarına uygun 

olarak devam ettirmesi halinde buradan elde edilen ürün organik ürün olarak değerlendirilemez. Ancak, söz konusu kovanların belirtilen 

bölgeye tekrar nakledildiğinde geçiş süreci uygulanmaz. Yukarıda belirtilen yarıçap içerisinde, aynı üretici tarafından organik ve 

konvansiyonel arıcılık yapılamaz. 

9.3.3) Kovanlar; kirlenmeye yol açması muhtemel olan, kent merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri, atık merkezleri, atık yakma merkezleri 

gibi tarım dışı üretim kaynaklarından uzak olmalıdır. Müteşebbis bu koşulun sağlanması için gerekli tedbirleri alır.  

Yukarıdaki koşullar çiçeklenmenin olmadığı alanlarda veya kovanların uykuda olduğu kışlama döneminde uygulanmaz.  

9.3.4) Kovanlar bulundukları yerden başka yere yetkilendirilmiş kuruluş bilgisi dâhilinde taşınır.  

9.4. Arıcılıkta kullanılacak materyallerin ve kovanların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:  

9.4.1) Kovanlar çevreye ve arıcılık ürünlerine risk getirmeyen doğal malzemelerden yapılır.  

9.4.2) Kovanlar kimyasal boyalarla boyanamaz. Kovanlar propolis, balmumu ve bitki yağları gibi doğal ürünlerle kaplanır.  

9.4.3) Yeni çerçeve için balmumu organik üretim yapan birimlerden sağlanır. Kovan kapağından elde edilen balmumu kullanılır. Arıcılığa 

yeni başlandığında veya geçiş sürecinde organik olarak üretilen balmumunun pazarda mevcut olmaması durumunda, konvansiyonel 

balmumu kullanılmasına, analizlere dayanarak yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilir. 

9.4.4) Üzerinde yavrulu gözler bulunan çerçevelerden bal sağımı yapılmaz.  

9.4.5) Çerçeve, kovan ve petekleri zararlılardan koruma amacıyla, Rodentisitler (sadece tuzaklarda) ve Ek-2’de listelenen ürünler kullanılır. 

Kovanların dezenfeksiyonu için doğrudan ateş veya buhar gibi fiziksel uygulamalara izin verilir. 

9.4.6) Arıcılıkta kullanılan malzemelerin, binaların, teçhizatın ve kapların veya ürünlerin temizlenmesinde ve taşınmasında yalnızca Organik 

Tarım Yönetmeliğinin Ek-7’sinin 1 inci bölümündeki maddeler kullanılır.  

9.4.7) Kovanların taşınması sırasında arılara stres yaratmaktan kaçınılır.  

9.4.8) Karantina tedbirleri uygulanan ve uçakla ilaçlama yapılan alanlarda organik arıcılık yapılamaz.  

9.4.9) Kovanların taşınması, depolanması, pazarlanmasında ve organik arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, taşınması, ambalajlanması, 

etiketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasında Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

9.5. Arıcılıkta hastalıkların önlenmesi için uyulması gereken kurallar aşağıda verilmiştir: 

9.5.1) Dayanıklı uygun ırklar seçilir.  

9.5.2) Ana arıların düzenli olarak yenilenmesi, herhangi bir anomali tespiti için kovanların sistematik olarak kontrolü, kovanlardaki erkek arı 

gözlerinin kontrolü, düzenli aralıklarla malzeme ve teçhizatın dezenfekte edilmesi, kirlenmiş maddeler veya kaynaklarının imha edilmesi, 
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balmumunun düzenli olarak yenilenmesi, kovanlarda yeterli miktarda polen ve bal bırakılması gibi hastalıklara karşı direnç artırıcı ve 

enfeksiyon önleyici uygulamaların yapılması gerekir.  

9.5.3) Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınır, gerekirse koloniler ayrı kovanlarda izole 

edilir. Organik Tarım Yönetmeliğine uygun arıcılıkta kullanılacak veteriner tıbbi ürünleri aşağıdaki prensiplere uygun olmalıdır;  

9.5.3.1) Bakanlıkça ruhsatlandırılır.  

9.5.3.2) Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik veya homeopatik 

tedavi yöntemleri kullanılır.  

9.5.3.3) Yukarıda bahsedilen ürünlerin kullanımı, kolonileri tehdit eden hastalık veya zararlıların yok edilmesinde etkili olmaması 

durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşun sorumluluğunda, kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılır. Ancak koruyucu amaçlı kimyasal bileşimli 

ilaçların kullanımı yasaktır.  

9.5.3.4) Arı zararlısı Varroa için; formik asit, laktik asit, asetik asit, oksalik asit ve mentol, timol, okaliptol veya kafur kullanılır. Bu ürünler 

kullanıldığında kolonilere bir yıllık geçiş süreci uygulanmaz. 

9.5.4) Kimyasal olarak sentezlenmiş allopatik ürünler tedavi amaçlı uygulanırsa, bu dönem içerisinde tedavi altındaki koloniler izole edilmiş 

kovanlara yerleştirilir ve tüm bal mumları organik arıcılıktan gelen balmumları ile değiştirilir. Bu kolonilere bir yıllık geçiş süreci uygulanır. 

9.6.İstisnai durumlar aşağıda verilmiştir: 

9.6.1) Sağlık veya afet nedenleriyle yüksek hayvan ölümlerinin olması durumunda ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun 

kovanların mevcut olmaması halinde, geçiş sürecine tabi olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kovanların yeniden 

oluşturulmasına izin verilir.  

9.6.2) Organik arıcılıkta iklim, coğrafi ve yapısal kısıtlamaların olması durumunda; polinasyon amaçlı üretim için bir müteşebbis organik 

üretim kurallarını yerine getirmesi ve Organik Tarım Yönetmeliğinde kovanların yerleştirilmesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere 

organik ve konvansiyonel arıcılık faaliyetlerini aynı işletmede yapabilir. Bu ürünler organik olarak satılamaz.  

9.6.3) Bal özü üretimini engelleyen uzun süreli istisnai iklim koşulları veya afet hallerinde arıların organik bal, organik şeker veya organik 

şurupla beslenmesine ya da oluşturulmasına yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilir. 
 
 
 

Ek -7 Temizlik ve Dezenfeksiyonda Kullanılacak Ürünler 
 

1-Hayvan ve Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi ve Dezenfekte Edilmesi Amacıyla 
Kullanımına İzin Verilen Ürünler: 
 

- Potasyum ve sodyum sabunu 

- Su ve buhar 

- Kireç kaymağı 

- Kireç  

- Sönmemiş kireç 

-Sodyum hipoklorit (örn:  çamaşır suyu) 

- Kostik soda 

-Kostik potas 

- Hidrojen peroksit 

- Doğal bitki özleri 

-Sitrik, perasetik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit 

- Alkol 

-Nitrik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için) 

- Fosforik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için) 

- Formaldehit 

- Süt sağım ekipmanları ve meme başı temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler 

- Sodyum karbonat 
 
 
 


