
 
 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2019  Perşembe günü Ardahan Valimiz Mustafa MASATLI başkanlığında Kafkas Arısı 

Üretim eğitim Gen Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Ardahan arıcılığının sorunları ve çözüm 

önerilerinin belirlenmesi ardından, 17.07.2019 tarihinde Ardahan Valimiz Mustafa MASATLI başkanlığında 

ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle yapılan ikinci  toplantı sonucu konu başlıkları ve ilgili kurumların 

eylem planları  ve koordinasyon gerektiren hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Coğrafi işaretli balların dolum ve paketlenmesinin 

yapılması 

-KAGEM  

-Gen desteği projesinin takibi -KAGEM 

- İL TARIM VE 

ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Ana arı yetiştiriciliği kursu  -KAGEM 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-Ağustos sonu 

itibariyle kurs 

tamamlandı 

-Merkez ve ilçelerde kurs başlatılması için taleplerinin 

oluşturulması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Apiterapide kullanılacak bal polen üretimi yapılarak 

satışa sunulmuştur. 

-KAGEM 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Apiterapi konusunda eğitim düzenlenmesi -KAGEM 

-ATO 

 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

EYLÜL - 2019 

 

T.C. 

ARDAHAN VALİLİĞİ  

2019-2020 YILI ARDAHAN ARICILIĞI EYLEM PLANI 

UYGULAMA TAKVİMİ 

 



 
 

-Kaçak arı girişlerinin takibi ve kontrolü -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmalarda bulunmak 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-ATO 

 

-Diğer üreticilerin bal dolum ve paketlemesi -ARICILAR BİRLİĞİ  

-Kooperatifçilik ve ortak pazarlama işletmelerinin 

kurulması için çalışmaları yürütmek 

-Gümrük ve sınır kapılarındaki yolcu beraberinde 

gelen ballara sınırlandırılma getirmesi 

-TİCARET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Yerel Basın Bilgilendirmesi -KAGEM  

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

27 EYLÜL 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Coğrafi işaretli balların dolum ve paketlenmesinin 

yapılması 

-KAGEM  

-Gen desteği projesinin takibi -KAGEM 

-ARDAHAN İL TARIM 

VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Apiterapi ünitesi için uygulayıcı hekimin sertifika 

alması 

-İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bal analizleri için metot ve verifikasyon eğitimlerinin 

alınması 

-KAGEM  

EKİM - 2019 

 



 
 

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarının alt yapı 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-Kafkas arı konağı uygulama projesinin sunulması -KAGEM  

-Kafkas arısı genin korunması ve kaçak arıcı girişleri 

ile mücadele konusunda gen merkezi olan Ardahan ve 

Artvin için özel mevzuat çıkarılması için bakanlığa 

müracaat edilmesi veya valilik emrinde yer almak 

üzere gerekli düzenlemenin teklif edilmesi 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

 

-Arı konaklama noktalarının belirlenerek bakanlığın 

AKS sistemine entegre edilmesi 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

- ARICILAR BİRLİĞİ 

 

- Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı 

girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında 

kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi 

arıcılık yapan üreticilerinde arı destekleme tespitleri 

ile entegre edilerek kayıt altına alınması. 

 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Ardahan ve Posof  ilçe merkezinin uygun alanlarına 

Kafkas arı maketinin yapılmasının sağlanması için 

uygun bir tarihte toplantı ayarlanması 

-KAGEM 

-ARDAHAN VE POSOF 

BELEDİYESİ 

 

-Kooperatifçilik ve ortak pazarlama işletmelerinin 

kurulması için çalışmaları yürütmek 

 

-TİCARET 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

Ekim Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa MASATLI 

Başkanlığında 

30 EKİM 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Bal analizleri için metot ve verifikasyon eğitimlerinin 

alınması 

-KAGEM  

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarının alt yapı 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

KASIM - 2019 

 



 
 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Arı konaklama noktalarının belirlenerek bakanlığın 

AKS sistemine entegre edilmesi 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

- ARICILAR BİRLİĞİ 

 

- Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı 

girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında  

kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi 

arıcılık yapan üreticilerinde arı destekleme tespitleri 

ile entegre edilerek kayıt altına alınması. 

 

İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Apiterapi ünitesi için uygulayıcı hekimin sertifika 

alması 

-İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin ilimiz 

arıcılığının geliştirilmesine yönelik araştırma 

geliştirme  bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi ve 

çıkan sonuçların ilgili kurumlarla  paylaşılıp gerekli 

bilgilerin verilmesi. 

-İlimizin kalifiye arıcı ihtiyacını ve arıcıların eğitim 

düzeyinin artırılması için il merkezindearıcılık  

üzerine ( apiterapi,ziraat teknikerliği vb. ) bölümler 

açılarak aktif hale getirilmesi hususlarında uygun bir 

tarihte toplantı planlamasının yapılması 

 

-KAGEM 

-ARDAHAN 

ÜNİVERSİTESİ 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

27 KASIM 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Kaçak arı girişlerine yönelik denetimlerin artırılarak 

zamanında ve süratli müdahale edilmesi ayrıca yapılan 

analiz ve incelemelerde  Kafkas arı ırkı özelliği 

göstermeyen kolonilerin diğer işletmelerin genlerini 

bozmadan il dışına süratli bir şekilde çıkarılması için 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ARILIK - 2019 

 



 
 

gerekli tedbirleri almak.(2020 yılı Valilik emrinde 

gerekli güncellemenin eklenmesi) 

-Bal analizleri için metot ve verifikasyon eğitimlerinin 

alınması 

-KAGEM  

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarının alt yapı 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-Arı konaklama noktalarının belirlenerek bakanlığın 

AKS sistemine entegre edilmesi 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

- ARICILAR BİRLİĞİ 

 

- Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı 

girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında  

kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi 

arıcılık yapan üreticilerinde arı destekleme tespitleri 

ile entegre edilerek kayıt altına alıması. 

 

İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Apiterapi ünitesi açılması için bakanlık nezdinde 

gerekli başvuruların yapılması 

- İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin kendi markalarını almaları için 

teşvik etmek ve Ardahan çiçek balı için kısa ve etkili 

bir reklam filmi yapılması 

-ATO 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-KAGEM 

 

-İhtiyacı olan arıcılık yapabilecek özellikle gençler ve 

kadınlardan arıcılık sektörüne hevesli istekli olan 

vatandaşlarımıza arılı kovan desteği için proje 

yapılması. 

-İL VE İLÇE SOSYAL 

YARDIMLAŞMA 

VAKIFLARI 

 

-Yerel Basın Bilgilendirmesi -KAGEM  

Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

26 ARALIK 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Bal analiz laboratuarına ruhsat alma çalışmalarının 

başlatılması  

-KAGEM  

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarı AR-GE 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-Apiterapi ünitesi açılması için bakanlık nezdinde 

gerekli başvuruların yapılması 

- İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

OCAK - 2020 

 



 
 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin kendi markalarını almaları için 

teşvik etmek ve Ardahan çiçek balı için kısa ve etkili 

bir reklam filmi yapılması 

-ATO 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-KAGEM 

 

-İhtiyacı olan arıcılık yapabilecek özellikle gençler ve 

kadınlardan arıcılık sektörüne hevesli istekli olan 

vatandaşlarımıza arılı kovan desteği için proje 

yapılması. 

-İL VE İLÇE SOSYAL 

YARDIMLAŞMA 

VAKIFLARI 

 

Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

30 OCAK 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Bal analiz laboratuarına ruhsat alma çalışmalarının 

başlatılması  

-KAGEM  

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarı AR-GE 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-Apiterapi ünitesi için gerekli donanım ve tefrişatın 

hazırlanması 

- İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin kendi markalarını almaları için 

teşvik etmek ve Ardahan çiçek balı için kısa ve etkili 

bir reklam filmi yapılması 

-ATO 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-KAGEM 

 

-İhtiyacı olan arıcılık yapabilecek özellikle gençler ve 

kadınlardan arıcılık sektörüne hevesli istekli olan 

vatandaşlarımıza arılı kovan desteği için proje 

yapılması. 

-İL VE İLÇE SOSYAL 

YARDIMLAŞMA 

VAKIFLARI 

 

Şubat Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

28 ŞUBAT 

 

ŞUBAT - 2020 

 

MART - 2020 

 



 
 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Jandarma ve Emniyet personeli ile Gümrük ve sınır 

kapılarında görev yapan personele kaçak arı ve arı 

ürünleri girişi konularında teknik detaylar hakkında 

gerekli kurs verilecek 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

 

-Bal analiz laboratuarına ruhsat alma çalışmalarının 

başlatılması  

-KAGEM  

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarı AR-GE 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-Apiterapi ünitesinin açılması - İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Yerel Basın Bilgilendirmesi -KAGEM  

Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

27 MART 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

NİSAN - 2020 

 



 
 

-Kaçak arı girişlerine yönelik denetimlerin artırılarak 

zamanında ve süratli müdahale edilmesi ayrıca yapılan 

analiz ve incelemelerde  Kafkas arı ırkı özelliği 

göstermeyen kolonilerin diğer işletmelerin genlerini 

bozmadan il dışına süratli bir şekilde çıkarılması için 

gerekli tedbirleri almak 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bal analiz laboratuarına ruhsat alma çalışmalarının 

başlatılması  

-KAGEM  

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarı AR-GE 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

-İl geneli ballı bitki florasının ve  bal sezonunda 

maksimum arılı kovan kapasitesinin il genelinde 

belirlenmesi amacıyla   proje hazırlanması ve takibi. 

-SERKA  

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Nisan Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa MASATLI 

başkanlığında 

01.04.2020 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Katma değeri yüksek arı ürünlerinin eğitiminin 

planlanması 

-KAGEM 

-ATO 

 

-İl sınırlarında konaklayacak gezginci arıcıların 

kovanlarının arı hastalıkları yönünden kontrollerinin 

yapılarak konaklamasına izin verilmesi 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Kaçak arı girişlerine yönelik denetimlerin artırılarak 

zamanında ve süratli müdahale edilmesi ayrıca yapılan 

analiz ve incelemelerde  Kafkas arı ırkı özelliği 

göstermeyen kolonilerin diğer işletmelerin genlerini 

bozmadan il dışına süratli bir şekilde çıkarılması için 

gerekli tedbirleri almak 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bal analiz laboratuarına ruhsat alma çalışmalarının 

başlatılması  

-KAGEM  

MAYIS - 2020 

 



 
 

-Arı genetiği ve hastalıkları laboratuarı AR-GE 

çalışmalarının başlatılması 

-KAGEM  

- Coğrafi işaretli bal üreticilerinin  denetim ve 

takibinin diğer kurumlarla koordineli bir şekilde 

yapılarak yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

 

-İl geneli ballı bitki florasının ve  bal sezonunda 

maksimum arılı kovan kapasitesinin il genelinde 

belirlenmesi amacıyla   proje hazırlanması ve takibi. 

-SERKA  

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

29 MAYIS 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-İl sınırlarında konaklayacak gezginci arıcıların 

kovanlarının arı hastalıkları yönünden kontrollerinin 

yapılarak konaklamasına izin verilmesi 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Kaçak arı girişlerine yönelik denetimlerin artırılarak 

zamanında ve süratli müdahale edilmesi ayrıca yapılan 

analiz ve incelemelerde  Kafkas arı ırkı özelliği 

göstermeyen kolonilerin diğer işletmelerin genlerini 

bozmadan il dışına süratli bir şekilde çıkarılması için 

gerekli tedbirleri almak 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Coğrafi işaretli bal üreticilerinin  denetim ve 

takibinin diğer kurumlarla koordineli bir şekilde 

yapılarak yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

 

-İl geneli ballı bitki florasının ve  bal sezonunda 

maksimum arılı kovan kapasitesinin il genelinde 

belirlenmesi amacıyla   proje hazırlanması ve takibi. 

-SERKA  

HAZİRAN - 2020 

 



 
 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Yerel Basın Bilgilendirmesi -KAGEM  

Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

26 HAZİRAN 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Kaçak arı girişlerine yönelik denetimlerin artırılarak 

zamanında ve süratli müdahale edilmesi ayrıca yapılan 

analiz ve incelemelerde  Kafkas arı ırkı özelliği 

göstermeyen kolonilerin diğer işletmelerin genlerini 

bozmadan il dışına süratli bir şekilde çıkarılması için 

gerekli tedbirleri almak. 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Coğrafi işaretli bal üreticilerinin  denetim ve 

takibinin diğer kurumlarla koordineli bir şekilde 

yapılarak yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-KAGEM 

 

-İl geneli ballı bitki florasının ve  bal sezonunda 

maksimum arılı kovan kapasitesinin il genelinde 

belirlenmesi amacıyla   proje hazırlanması ve takibi. 

-SERKA  

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

24 TEMMUZ 

 

TEMMUZ - 2020 

 



 
 

 

  

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-İl geneli ballı bitki florasının ve  bal sezonunda 

maksimum arılı kovan kapasitesinin il genelinde 

belirlenmesi amacıyla   proje hazırlanması ve takibi. 

-SERKA  

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Coğrafi işaretli balların dolum ve paketlenmesinin 

yapılması 

-KAGEM  

-Gen desteği projesinin takibi -KAGEM 

- İL TARIM VE 

ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

Ağustos Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

28 AĞUSTOS 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

AĞUSTOS - 2020 

 

EYLÜL - 2020 

 



 
 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Coğrafi işaretli balların dolum ve paketlenmesinin 

yapılması 

-KAGEM  

-Gen desteği projesinin takibi -KAGEM 

- İL TARIM VE 

ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

- Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı 

girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında 

kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi 

arıcılık yapan üreticilerinde arı destekleme tespitleri 

ile entegre edilerek kayıt altına alınması. 

 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Yerel Basın Bilgilendirmesi -KAGEM  

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

25 EYLÜL 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Coğrafi işaretli balların dolum ve paketlenmesinin 

yapılması 

-KAGEM  

-Gen desteği projesinin takibi -KAGEM 

- İL TARIM VE 

ORMAN 

 

EKİM - 2020 

 



 
 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

- Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı 

girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında 

kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi 

arıcılık yapan üreticilerinde arı destekleme tespitleri 

ile entegre edilerek kayıt altına alınması. 

 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

Ekim Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

30 EKİM 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Ardahan Merkez  ve 5 ilçede bulunan tüm işletmelere 

arı bakımı ,kışlatma ve hastalıklarla mücadele 

hususlarında 2020 Aralık ayı sonu itibariyle tüm 

işletmelerin taramasını yapılarak teknik destek 

verilmesi 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

-Oluşturulan kurs taleplerini değerlendirip merkez ve 

5 ilçede kursların açılması 

-KAGEM 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-HEM 

 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların 

ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

- Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı 

girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında 

kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi 

arıcılık yapan üreticilerinde arı destekleme tespitleri 

ile entegre edilerek kayıt altına alınması. 

 

-İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

-ARICILAR BİRLİĞİ 

 

Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

27 KASIM 

 

 

KASIM - 2020 

 



 
 

 

 

Yapılması Gereken İş İlgili Kurum(lar) 

ve/veya Kuruluş(lar) 

Sonuç 

-Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve 

satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi 

İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda 

arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık 

oluşturulması 

-ARICILAR BİRLİĞİ  

-Bal satış yerlerinin denetimlerinin takibi   -İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

-Yerel Basın Bilgilendirmesi -KAGEM  

Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı Vali Yrd. Salih 

KALKAN Başkanlığında 

31 ARALIK 

 

           

 

Mustafa MASATLI 

                      VALİ 

ARILIK - 2020 

 


