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TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞINE
(Dumlupınar Bulvarı No.252 Eskişehir Yolu 9.km ÇANKAYA / ANKARA)
ğil, aynı zamanda bitkilerin
Arıcı lı k, sadece tarımsal ve kı rsal bir ekonomik faaliyet de
için de son derece önemli bir
polinasyonuna sağladı kları katkı larla birlikte, ekosistemin devamlılığı
layarak, kadı nlardan, genç
faaliyettir. Bununla birlikte kı rsaldan kente göçün önlenmesine katkı sağ
olabilecek bir ekonomik faaliyete
ve yaşlı lara kadar geniş bir yelpazede çiftçilerin uğraşı alanı
dönüşmektedir.
rafı k bölgenin
Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İ ran-Turan olmak üzere üç farkl ı biyocoğ
şı k 12.000 tür bitki çeşitliliğine
kesiş me noktası nda yer alan ülkemiz, üçte biri endemik olan yakla
ev sahipliği yapmakta ve yüz bin [onun üzerinde bal üretimiyle Dünya'd a Çin'den sonra ikinci
n %75'ine sahip olan ülkemiz aynı
sı rada yer almaktadı r. Dünyada bilinen ballı bitkiler florasını
almaktadır.
zamanda dünya çam balı üretiminde %90'lara varan oranla en büyük payı
Bal arısı gen çeşitliliğiyle de Dünyada önemli ve büyük bir gen merkezi konumunda olan
ıcı lı kla ilgili
ülkemizde arıcı lı kla ilgili faaliyetlerin güçlendirilmesine ve üreticilerin ar
bilinçlendirilmesine Bakanlı k olarak büyük önem vermekte, bal kalitesini korurken, bal üretimini
ıcı lı k sektörü desteklenmektedir.
artı rmak ve modernize etmek amacıyla teşvik ve hibeler yoluyla ar
k sektöründeki ağırlığı mız ve
Yukarı da bahsedilen veriler ve bilgiler doğrultusunda, arıcı lı
ştirilmesine
potansiyelimiz göz önünde bulundurulduğunda sektörün uluslararası arenada da geli
imlerden
biri
olan ve
ş
yönelik çalışmalara ülke olarak önemli ölçüde destek vermekteyiz. Bu giri
Günü" ilan edilmesi hususu;
Slovenya öncülüğünde baş latılan 20 Mayı s tarihinin "Dünya Arı
ndan itibaren, tarihinde ilk defa
Bakanlığımı zca özellikle ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı
ği'nin sorumluluğunda ve
Türkiye ev sahipliğinde Türkiye Arı Yetiş tiricileri Merkez Birli
şitli
Bakanlığımız işbirliği ile İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Dünya Kongresi'ne kadar çe
uluslararası platformlarda desteklenmiştir.
Sonuç olarak, Slovenya ile birlikte, araları nda ülkemizin de bulunduğu 115 ülkenin ortak
Günü" ilan edilmesine yönelik karar tasarısı, 20
sunuculuğunda, 20 Mayı s tarihinin "Dünya Arı
ğiyle kabul edilmiştir.
Aralı k 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oybirli
Günü" etkinlikleriyle, arı ların ve
Her yı l 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek "Dünya Arı
önemin hatırlanması ve bu konuda bir
diğer tozlayıcıları n insanlık ve dünyamız için taşıdıkları
şmiş Milletler 2030
farkındalık oluş turulması ayrı ca düzenlenecek bu etkinliklerle Birle
lması na da katkı sağlayan
Gündeminde tan ı mlanan Sürdürülebilir Kalkı nma Hedeflerinin başarı
biyoçeş itliliğin ve ekosistemin korunması na dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.
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Dünya Arı Gününe ilişkin yukarı da belirtilen hususlar çerçevesinde ilgili hedef kitle ve
kamuoyuna yönelik fark ı ndalığı n artı rı lması ve imkanlar dahilinde çeşitli etkinliklerin
düzeni enmeS hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
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Hayvancı lı k Genel Müdürlüğüne
TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR
BIRLIĞINE
(Dumlupı nar Bulvarı No.252 Eskişehir Yolu
9.km ÇANKAYA / ANKARA)
TÜRK İ YE ZIRAAT ODALARI B İ RL İĞİ NE
(Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:25 0644
DemirtepeANKARA ANKARA)
TÜRK VETERINER HEKIMLERİ BIRLIĞINE
(EHLİ BEYT MAH. CEYHUN ATI F KANSU
CAD. 1262. SOKAK AKTAŞ APT. NO:1/2-3
BALGAT ÇANKAYA / ANKARA)
TÜRKIYE ARI YETI ŞTIRICILERI MERKEZ
Bİ RL İĞİNE
(İ ZMİ R 2 CADDESI NO:42/7 KIZILAY
ÇANKAYA / ANKARA)
TÜRKİ YE BAL ÜRETICILERI MERKEZ
Bİ RLİĞİ NE
(Meşrutiyet c,ad.Hatay Sokak No:2 Kocatepe
Mahallesi, 06420 ÇANKAYA / ANKARA)
TMMOB GIDA MÜHENDISLERI ODASI NA
(Meşrutiyet Cad. No:22/13 K ı zı lay ÇANKAYA
/ ANKARA)
TÜRK İ YE GIDA VE IÇECEK SANAYII
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