
ÇAYEK ÜRETİCİ KONTROL FORMU 
(ARI ÜRÜNLERİ) 

 
Üretici adı:  Kontrolör adı: 
Kontrolör sıfatı 
□ ÇAYEK türeticisi □ ÇAYEK üreticisi □ Uzman (ziraat müh., bahçıvan, vb) □ Diğer: .................. 
Kontrol tarihi: 
 
1. Arıcılık ne tür kovanla yapılıyor: karakovan mı (kütük, sepet, topbar, warre vb.), langstroth/fenni 
kovan mı? Karakovan kullanılıyorsa arılar gezdirilmiyor, temel petek uygulaması yapılmıyor ve 
muhtemelen diğer müdahaleler de minimum düzeydedir ve petekteki diğer arı ürünleriyle 
birlikte yendiğ i iç in daha şifalı olacaktır ve tercih edilmelidir.  
 
 
 
 
Fenni kovanda: 
2. Temel petek kullanılıyor mu? Temel petek kullanılıyorsa organik sertifikalı olması ya da 
arıcının kendi üretimi olması istenebilir. Konvansiyonel temel peteklerde ilaç, tarım ilacı ve 
diğer kimyasal kalıntılar bulunabil ir. Temel petek kullanılmıyorsa o zaman bu bala da karakovan 
balı denebilir.  
 
 
 
 
3. Arılar gezdiriliyor mu? Gezdiriril iyorsa nerelere götürülüyor? İlaç lı tarım alanlarına (Trakya’da 
ayçiçeğ i, Konya ovası, Antalya’da seralar vb.) sanayi alanlarına (maden, termik santral ya da 
fabrikalara) yakın yerlere, asfalt yollara 500 metreden yakın yerlere götürülüyorsa balda ve diğer 
ürünlerde kimyasal kalıntı olabilir. Gezdirme yapılıyorsa gidilen yörelerdeki, gezdirilmiyorsa 
sabit olunan bölgedeki başlıca nektar ve polen akımları bulunduğu, satılan balın hangi 
dönemde hasat edildiğ i (bahar çiçekleri, kestane, çam, püren, hayıt vb. ya da karışık) 
belirtilmelidir.  
 
 
 
 
Fenni ya da karakovanda:  
4. Arı zararlı ve hastalıkları için ilaç kullanılıyor mu? Hangi ilaçlar kullanılıyor? Bunların en 
azından organik sertifikalı ilaç lar olması istenebilir. Aksi taktirde insan ve arılara zararlı ilaç 
kalıntıları bala geçebilir. 
 
 
 
 
5. Arılara ek besin veriliyor mu? Ne zaman ve ne veriliyor? 
Arılar mecbur kalınırsa kendi ballarıyla, yoksa pancar şekeriyle dışarıdan beslenebilir. Ancak bu 
besleme sadece kış ve erken bahar döneminde yapılmalı, arılara kışın gerekecek bal miktarı 
tahminen kovanda bırakılmalı. Bal ve pancar şekeri dışındaki besinler, hazır satın alınan kekler, 
hem kimyasal maddeler, hem de vitamin, antibiyotik, nişasta, glikoz, mısır şurubu vb katkılar 
içerebilir, bu da bala geçebilir.  
 
 
 
 
6. Bal nasıl hasat ediliyor? Isıl işlem görüyor mu? Katkı maddesi ekleniyor mu? 
Üretici balını başka arıcılardan ayrı hasat etmeli, bal pastorize edilmemiş olmalı (çünkü 
enzimler yok oluyor) ve kıvamı/rengi değ iştirmek için içine glikoz vb maddeler eklenmemeli. 
 
 
 



 
--- DİKKAT: Bu sayfa taranıp ÇAYEK üyeleriyle paylaşılacaktır. --- 

 
ÇAYEK ÜRETİCİ KONTROLÜ ÖZET RAPORU 

(ARI ÜRÜNLERİ) 
 

Üretici adı:  Kontrolör adı: 
Kontrolör telefon ve e-posta adresi: 
Kontrolör sıfatı (birden fazla işaretleyebilirsiniz) 
□ ÇAYEK türeticisi □ ÇAYEK üreticisi □ Uzman (ziraat müh., bahçıvan, vb) □ Diğer: .................. 
Kontrol tarihi: 
 
Üreticiyle yaptığım görüşme ve gözlemlerim doğrultusunda, üretim faaliyetleriyle i lgil i 
açıklamalarım şu şekildedir: 
 
Üretici karakovan, kendi ürettiğ i petek veya organik 
sertifikalı temel petek kullanıyor. 

KATILIYORUM / 
KATILMIYORUM 

Üretici arıları gezdirmiyor veya tarımsal i laçlama ve  
sanayinin olmadığı alanlara götürüyor. 

KATILIYORUM / 
KATILMIYORUM 

Üretici arı zararlı ve hastalıkları için kimyasal i laç 
uygulamıyor veya organik sertifikalı i laç kullanıyor. 

KATILIYORUM / 
KATILMIYORUM 

Üretici arılara ek besin vermiyor ve adil miktarda balı 
kovanda arılar için bırakıyor. 

KATILIYORUM / 
KATILMIYORUM 

Üretici balı ısıl işlem ve/veya pastörizasyona tabi 
tutmuyor, bala herhangi bir katkı maddesi eklemiyor.  

KATILIYORUM / 
KATILMIYORUM 

 
Yukarıda bahsi geçen üretic i ve üretim alanının  
□ ÇAYEK’e UYGUN OLDUĞUNU 
□ BAZI KÜÇÜK DÜZELTMELERDEN SONRA UYGUN OLACAĞINI 
□ ÇAYEK’e UYGUN OLMADIĞINI  
beyan ederim. 
 
 
 
_______________________________              _________________________ 
Kontrolör İmzası        Tarih    
 
 


