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Aflatoksinler, Aspergillus flavus, A.parasiticus ve A.nomius küfleri tarafından üretilen bir grup
kimyasaldır. Aflatoksin nedeniyle, 1967’de Tayvan ve 1982’de Kenya’da kitlesel insan ölümlerin
olması uluslararası organizasyonların bu konu üzerine ilgisini arttırmıştır.
Bu tarz vakalar da
da artış gözlenmekgıdalardaki aflatedir. Kontamine
toksin düzeyleri
olan gıdaların aflaiçin uluslararası
toksinlerden tamastandartların tartımen arındırılması
şılmasını hızlandırda pek mümkün
mıştır.
olmamaktadır.
Aflatoksinler dünyada çiğ olarak
tüketilen gıdalardan özellikle yerfıstığı, fındık, kakao,
kahve,
mısır,
pirinç, buğday ve
diğer tahıl ürünleri ile kuru meyvelerde yaygın şekilde oluşmaktadır. Aflatoksinler genellikle
gıdalarda ve yemlerde stabil ve sıcaklığa karşı
dirençlidir. Bu toksinlerin oluşumu için gereken
koşullar devam ettiğinde kontaminasyon oranın-

AB, 1 Mayıs 2004 tarihindeki
genişlemenin 10. yıl dönümünü kutladı.
Sayfa 3’te...

Gelişmiş ülkelerde,
gıdaların standartlara uygunluğu ve
sağlık riskleri tartışılmaktadır. Gıda
güvenilirliğini sağlamak amacıyla
Avrupa Komisyonu (AK) tarafından aflatoksin
düzenlemeleri ile yapılan müdahale ve ithalat
yasaklarının önlem amacıyla uygulanması, artık
bir zorunluluk haline gelmiş olup, büyük önem
taşımaktadır.

AB, 26 Mayıs – 24 Haziran
2014 orkinos av sezonu için
sıkı bir kontrol ve denetleme
programı hazırladı.
Sayfa 5’te...
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Hindistan’dan kanatlı eti ithalatına ilişkin uzun süredir devam
eden yasak AB tarafından kaldırıldı.
Sayfa 4’te...

ABDGM

AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
Yeni bir sayıda daha sizlerle birlikteyiz.
Bu ayki inceleme yazımızı gıda güvenilirliği ve halk sağlığı bakımından büyük bir önem taşıyan
aflatoksin konusuna ayırdık. 1960’lı yılların sonundan itibaren dikkat çekmeye başlayan
aflatoksin sorunu, limitlerin standart bir şekilde uygulanmasında yaşanan uyumsuzluklar
nedeniyle, sadece ülkemiz ticaretini değil, uluslararası ticareti de etkilemeye devam ediyor.
Son aylarda sıklıkla gündeme gelen “AB süt kotalarının kaldırılmasının Türkiye’ye etkileri”
üzerine kısa bir değerlendirmeyi de bu sayımızda bulabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi, haberler, güncel mevzuat, TAIEX etkinlikleri, Tarım ve Balıkçılık
Konseyi sonuçları, ÇMVA ve istatistik köşeleri bu sayımızda da sizlerle birlikte.
“Ülke Tanıtımı” köşemizde, tarımsal istihdamın ülkemizdeki gibi yoğun olduğu Romanya
hakkında ilginç bilgiler yer alıyor.
“Biliyor musunuz?” köşemizde ise Twinning (eşleştirme) mekanizması açıklanıyor. TürkiyeAB Mali İşbirliği kapsamında ülkemize ayrılan fonların yaklaşık % 30’unun projelerdeki
eşleştirme bileşenlerine ayrıldığını biliyor muydunuz?
Yeni sayımızda yepyeni gelişmelerle sizlerle buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ UYGULAMASI

Devlet’in de destek verdiği uygulamanın gıda israfına ve
kaybına yol açtığı iddia ediliyor. Gıda israfının önlenmesinin
AB düzeyinde tartışılması amacıyla bir çalışma grubu
oluşturan Avrupa Komisyonunun mevzuat önerilerini
sunması bekleniyor.

Kahve, pirinç, makarna gibi, tavsiye edilen tüketim
tarihinden sonra tüketilmeleri sağlık açısından
risk taşımayan gıdalarda, tavsiye edilen tüketim tarihi
uygulamasının kaldırılması, 19 Mayıs’ta düzenlenen AB
Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısında gündeme geldi.
Hollanda ve İsveç’in verdiği teklif üzerine birçok Üye

Kaynak: euractiv.com

AB ŞEKER PİYASASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ
AB’nin 2017 yılında şeker üretim
kotalarını ve piyasa fiyatı desteğini
sona erdirecek olmasına en büyük tepki
Fransa’dan geldi. Fransa Parlamentosu
tarafından yayımlanan bir raporda,
şeker sektörüne Avrupa’nın desteğinin
bitmesi,
Fransa’nın
denizaşırı
topraklardaki şeker üretimine zarar
verecek. Zira Fransız Guyanası, Martinik
Adası, Guadeloupe Adası ve özellikle

de Réunion Adası’ndaki birçok insan,
geçimini şeker endüstrisinden sağlıyor.
Fransız milletvekilleri, zararın telafisi için
denizaşırı bölgelerdeki şeker üreticilerine
yönelik devlet yardımlarının artırılması
yönünde hükümete talepte bulundu.
Bir diğer öneri ise Fransız denizaşırı
topraklarında üretilen kahverengi şeker
için AB düzeyinde mahreç işareti alması
yönünde çaba sarf edilmesi.
Kaynak: euractiv.com

AB’nİn 2004 GENİŞLEMESİNİN 10. YILDÖNÜMÜ
değişiklikleri gibi vakalara karşı politik, ekonomik ve
kültürel açıdan güçlenen, daha güvenli bir AB yarattığının
altını çizdi. AB Komisyonunun Genişlemesinden Sorumlu
Üyesi Stefan Füle ise, Avrupa’nın DNA’sı ve dönüşümün
en güçlü aracı olarak nitelendirdiği genişlemeyi, güvenliği
arttırmada kullanılan en etkin araç olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği, 1 Mayıs 2004 tarihindeki genişlemenin 10.
yıl dönümünü kutladı. Genişleme ile AB’nin iç pazarı en
büyük tek pazar haline geldi. Günümüzde, ülkemiz de dahil
olmak üzere, genişleme politikası kapsamındaki ülkelerdeki
reformların, 2014-2020 dönemi için, 11,7 milyar Avro
ile desteklenmesi öngörülüyor. 2004 genişlemesinin 10.
yıldönümü için konuşan AB Komisyonu Başkanı Barosso,
genişlemenin, küreselleşme, ekonomik kriz veya iklim

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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AB’den Haberler
Elma salyangozu tehdİt oluşturuyor

Alınan tüm yerinde kontrol ve eradikasyon önlemlerine
rağmen Ebro Deltası çeltik tarlalarında yayılmaya devam
eden Pomacea istilası, artık güney Avrupa’nın tatlı su sulak
alanları için ciddi bir tehdit olarak kabul ediliyor.
EFSA Pomacea türü elma salyangozu işgali ile ilgili
olarak, biyoçeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki olası riskler
konusuna odaklanan “Bitki Zararlı Organizmalarının

Çevresel Risk Analizi üzerine Kılavuz”u ilk kez
kullanarak 5 yıllık kısa ve 30 yıllık uzun vadede iki
dönem üzerinden risk değerlendirme çalışması yürüttü.
Risk değerlendirmesinin sonuçları hakkında detaylı
bilgiye EFSA’nın resmi sitesi’nden (www.efsa.europa.eu)
ulaşılabilmekte.

Hİndİstan’dan kanatlı etİ İthalatı

Kaynak: EFSA

Hindistan’dan kanatlı eti ithalatına ilişkin uzun
süredir devam eden yasak Avrupa Birliği tarafından
kaldırıldı. AB resmi gazetesinde yayınlanan karar,
çiftlik kanatlıları ve kanatlı yaban av eti dahil et
ürünlerini, işlenmiş mide, bağırsak ve idrar kesesini
kapsamaktadır.

yayımlanacak gözden geçirilmiş bir sağlık sertifikası
uygulayacağını belirtti. Et sevkiyatlarında kullanılan
mevcut sağlık sertifikaları için 30 Eylül 2014’e kadar
geçiş süresi verileceği bildirildi. Hindistan Kanatlı
Federasyonu, yasağın kaldırılmasının Hindistan
kanatlı sektörü için iyi bir haber olduğunu ifade etti.

Hindistan’ın tarımsal ve işlenmiş gıda ürünleri
ihracatına ilişkin yetkili otoritesi, Avrupa
Komisyonunun söz konusu ürünlerin ihracatı için
Hindistan İhracat Kontrolü Konseyi tarafından

AB, beş yıl önce kuş gribi salgınından sonra
Hindistan’dan kanatlı eti ithalatını yasaklamıştı.
Kaynak: www.globalmeatnews.com

Ette Koruyucu Madde Kullanımına Onay
Avrupa Komisyonu EFSA’nın Haziran
2013’te yaptığı çalışmanın ardından etil
lauril arjinatın birçok ısıl işlem görmüş et
ürününde koruyucu olarak kullanımına 28
Avrupa Birliği üyesi ülkede izin verdi. Ancak,
Komisyon emülsifiye sosis, tütsülenmiş sosis
ve ciğer ezmesi gibi ürünlerde kullanım
yasağını devam ettirdi. Etil lauril arjinat
maddesinin, gıdanın bakteri, mantar ve

FASIL 12
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maya ile kontamine olmasını engellemekte
ve Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni
Zelanda’da koruyucu olarak kullanılmakta.
Avrupa dışında da gıda üreticileri kırmızı
ette, kanatlı etinde, deniz ürünlerinde ve gazlı
içeceklerde etil lauril arginatoyu koruyucu
olarak kullanmaya devam ediyor.
Kaynak: www.globalmeatnews.com

AB’den Haberler
AB Fİlo Kapasİtesİnİ azaltıyor

balıkçılıktan çekilenlere sağlanan mali destek kapsamında
bugüne kadar 464 milyon avro mali yardım ile 3700
teknenin avcılıktan çekildiği belirtiliyor. Konuya ilişkin
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Üye Devletlerin
2012 yılı için belirlenen hedefleri gerçekleştirmelerinin
memnuniyetle karşılandığı, ancak aşırı avcılığın en büyük
sebebi olan aşırı kapasitenin düzenlenmesi için önümüzdeki
yıllarda daha fazla çabaya ihtiyaç olduğu belirtildi.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği, stokların sürdürülebilirliğinin sağlanması
için bilimsel araştırmalar sonucu belirlenen Maksimum
Sürdürülebilir Ürün kuralına uygun olarak filo
kapasitesini azaltmayı hedefliyor. Av çabasını azaltmaya
yönelik bu politika kapsamında, AB Komisyonu
tarafından yayımlanan bir raporda, 2012 yılı itibariyle
toplam tekne sayısının bir önceki yıla göre %1,6 azalarak
76 023’e gerilediği ve 2007 yılından beri sürdürülen

EMMF’ye MEVZUATI Yürürlüğe Gİrdİ
Uzun bir reform sürecinden sonra
kabul edilen ve uyum fonu, tarımsal ve
kırsal kalkınma fonu gibi AB’nin diğer
yapısal ve yatırım fonları ile ortak
hedeflere yönelik olarak hazırlanan
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu
(EMFF)’na ilişkin mevzuat 15 Mayıs
2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni
fon Ortak Balıkçılık Politikası’nın
(OBP) koruma kontrol, balıkçılık ve
filo yönetimi, su ürünleri yetiştiriciliği
ile su ürünleri işleme ve pazarlama

alanlarındaki politika ve önceliklerine
mali destek sağlayacak. Bütünleşik
Denizcilik Politikası kapsamında
da yeni fon, veri toplama, turizm,
çevre, enerji ve ulaşım sektörlerine
yönelik tedbirler içermekte. Yeni
fonun, su ürünleri sektöründe
yapısal değişiklik gerçekleştirerek
AB’nin 2020 akılcı, sürdürülebilir
ve etkin Avrupa” stratejisine
de katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Iskarta YasağINA İLK TEPKİLER GELDİ
Avrupa Birliği’nin ıskarta yasağı yeni
tartışmalarla birlikte ilk olarak Baltık
denizinde başladı. Yasak kapsamında,
artık yasal boyun altındaki balıklar
denize
dökülemeyecek.
2015
yılında ringa ve uskumru gibi
pelajik türler için başlatılacak
uygulama, 2019 yılı itibariyle
diğer türler için de uygulanmaya
başlayacak. Uluslararası çevre örgütü
OCEANA’ya göre ıskartaların
5

denize bırakılmasının yasaklanması
olumlu bir gelişme ancak, yeni
durumda önceden çok küçük kabul
edilen balıkların satışının bir şekilde
önü açılacak. Örgüt, yeni yasağın
yerine, seçici avcılığın ve avlanma
yöntemlerinin
geliştirilmesinin
daha doğru olduğu görüşünde.

Kaynak: The Fish Site
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TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

14 Nisan 2014’te Lüksemburg’da yapılan 3308. toplantıda,
meyve ve sebze sektörüne dair Komisyon raporu; Kıbrıs ve
Letonya’daki kuraklık/olumsuz hava koşulları; FAO “Avrupa
Bölgesel Konferans Haftası”nın sonuçları ile Rusya’nın canlı
domuz, taze domuz eti ve et preparatlarının AB’den ithalinde
uyguladığı yasağın Moldova’ya genişletilmesinin sonuçları
görüşüldü. Konsey, OTP reform paketi kapsamında kabul
edilen yedi adet Komisyon delege mevzuatına ve dioksin
ve poliklorine bifeniller seviyesinin saptanması hakkındaki
Tüzüğü değiştiren Komisyon Tüzüğünün kabulüne karşı
çıkmama kararı aldı.

Konsey, tarımsal ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünlere
uygulanabilecek ticaret düzenlemelerini konu alan tüzüğü;
Bangladeş menşeli pirinç ithalatına ilişkin tüzüğü; AB ve
Gabon Cumhuriyeti arasında, taraflara avlanma kotası ve
mali katkı sağlayan protokolün kabulü hakkındaki kararı;
Madagaskar ile balıkçılık ortaklık anlaşmasının yenilenmesi
için Komisyon’a AB adına müzakereleri başlatma yetkisi
veren kararı; AB yetki alanı çerçevesinde, Seyşel bayraklı
balıkçı gemilerinin, Mayotte Adası sularına ve deniz
biyolojik kaynaklarına erişimi konusunda, AB ve Seyşel
Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanın AB adına imzalanması
ve uygulama hükümleri hakkındaki kararı kabul etti.
19 Mayıs 2014’te Brüksel’de yapılan 3314.toplantıda ise

AB’de gıda kaybı, israfı ve bunu azaltmanın yolları hakkında
bir tartışma yapıldı.
Konsey, hayvan nakil tüzüğünün uygulanmasının
geliştirilmesi amacıyla şimdiye kadar alınan tedbirler;
climate-smart tarım konusunda kurulmakta olan birlik;
Tirol’de düzenlenen kırsal alanların geleceği konulu
uluslararası konferansın sonuçları ve Hırvatistan’daki sel
felaketi hakkında bilgilendirildi.
Komisyon’dan, 2030 yılı iklim ve enerji çerçevesinin tarıma
etkilerini belirlemesi ve Turunçgil Siyah Leke Hastalığı’nın
AB’ye girişini engellemek için gerekli önlemleri alması
istendi ve 2014-2020 yılları arasında tarım, ormancılık
sektörlerine ve kırsal alanlara verilecek devlet yardımları
için ikinci taslak rehberde işaret edilen zorluklar konusuna
dikkat çekildi.
Konsey, ayrıca, Eylül 2013’te Komisyon tarafından
yayımlanan yeni AB Orman Stratejisi’ni destekleyen
kararı; Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu’nda AB
adına benimsenecek pozisyonla ilgili kararı; Akdeniz
Genel Balıkçılık Komisyonu’nda AB adına benimsenecek
pozisyonla ilgili kararı; AB ile Sao Tome ve Principe
Demokratik Cumhuriyeti arasında yapılan balıkçılık
ortaklık anlaşmasında öngörülen, mali katkı ve avlanma
kotası oluşturan protokole ilişkin kararı kabul etti.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
AB Çiftçileri Gelirini Nasıl Elde Ediyor?

AB 27 üye ülkesinin 2011 verilerine göre tarımsal üretim değerinin
bitkisel üretime ve hayvansal üretime dağılımları incelendiğinde,
ülkelerin 19 tanesinde gelir kaynakları arasındaki farkın %10
seviyesinin üstünde olduğu gözlenmiştir. Bu fark Malta’da %71 ile
en yüksek seviyede olup, Belçika, Letonya ve Hollanda’da %1’in
altındadır. Estonya ve Litvanya’daki çiftçiler de gelirlerinin büyük
çoğunluğunu hayvansal üretim kaynaklarından elde etmektedirler.
Slovakya çiftçileri hayvansal üretim gelirlerinin %78’ini, İrlanda
çiftçileri %58’ini, Malta çiftçileri %56’sını inek sütünden
kazanmaktadır. AB ortalaması ise Toplulukta çiftçilerin gelirlerinin
%48’ini bitkisel üretimden %52’sini ise hayvansal üretimden elde
ettiğini göstermektedir.
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AB Ülkeleri Gelir Kaynağı

Kaynak: AB ÇMVA veritabanı 2011

Avrupa Birliği Süt Paketi
Fatma M. UTKU İSMİHAN
AB Uzmanı
kaldırılmasından sonra süt üreticilerinin piyasalardan
kendilerine gelecek hızlı bilgi akışı sayesinde üretimlerini
anında revize edebileceği düşüncesine dayandırmaktadır.
Ayrıca, Komisyon 2014 başlarında yayımladığı raporda,
Üye Devletlerde birçok süt üreticisinin artık kota
artışı talep etmediğini ve kota aşımlarının sıfıra yakın
olduğunu ve bu nedenle (mevcut durumda) süt paketi
sistemine rahat bir geçişin olacağını öngörmüştür.
Ancak, bu noktada Komisyon’un tedbiri elden
bırakmadığını, kota sisteminden sonra oluşabilecek
ciddi dalgalanmalara karşın güvenlik ağı ve olağandışı
önlemleri içeren iki ayrı tedbir paketi oluşturduğunu
vurgulamak gerekir.

Süt ve süt ürünleri sektörü, AB’de tarımsal üretimin
yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. AB-28 2013 yılında
yaklaşık 152,3 milyon ton süt üretmiştir.
AB tarım sektörüne sağladığı önemli katkıdan dolayı,
Ortak Tarım Politikasının (OTP) yürürlüğe girmesi
ile birlikte süt ve süt ürünleri ortak piyasa düzeni
oluşturulmuş ve 1968 yılında yürürlüğe girmiştir.
1970’lerden itibaren yaşanan arz fazlası ile mücadele
etmek amacıyla AB sürekli farklı politikalar ile süt
üretimine kısıtlayıcı önlemler getirmiştir. 1984 yılında
halihazırda uygulanmakta olan süt kota sistemi
yürürlüğe girmiştir. Bu sistem kapsamında her üye
devlete ulusal kota tahsis edilmekte ve üye devletler
bunu üreticilere doğrudan satış kotası ve dolaylı satış
kotası olarak tahsis etmektedirler.

Halihazırdaki toplam süt üretimimizin %2’sinin AB
kriterlerine (dolayısıyla dünya standartlarına) uygun
olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, zaten
dünya piyasalarında kısıtlı olan pazar payımız (belirli
Ortadoğu ülkeleri) ve uyguladığımız
korumacı ticaret politikalarından
dolayı, AB süt paketinin süt
sektörümüze yansımasının minimal
olacağı düşünülmektedir. Her
ne kadar AB’deki olası bir üretim
artışının fiyatları düşürücü bir etkisi
olacağı, dolayısıyla ihracat alanında
rekabetçiliğimizi
azaltabileceği
düşünülse de, mevcut kalitefiyat paritesine bakıldığında,
AB’nin bu alanda zaten göreceli
bir üstünlüğe sahip olduğu ve süt
kotaları kalkmadan da rekabet
gücümüzü negatif etkileme olasılığı
bulunduğundan, kotaların kalkmasından sonra
mevcut durumda büyük bir değişim yaşamayacağı
değerlendirilmektedir.

2007-09 yıllarında dünya süt piyasalarında yaşanan
dalgalanmalardan sonra AB, süt üreticilerini
güçlendirmek ve sektörü daha
fazla piyasa odaklı, rekabetçi
ve sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturmak amacıyla 2015
yılından itibaren “Süt Paketi”
uygulamasına geçmeye karar
vermiştir. Bu paket ile süt üreticileri
ve sanayiciler arasında sözleşme
yapılması zorunlu hale getirilmekte
ve belirli limitler dâhilinde süt
üreticilerine toplu sözleşme hakkı
tanınmaktadır.
AB’de konuya ilişkin yapılan
çalışmalar, kotaların kaldırılmasıyla
birlikte süt fiyatlarında %2-%10’luk bir düşüş ve süt
üretiminde ise %2-%5 arasında artış öngörmektedir. AB
genelinde öngörülen diğer etkiler, dünya piyasalarındaki
fiyat dalgalanmalarına bire bir maruz kalınması, belirli
(özellikle az gelişmiş) bölgelerin rekabet edememesi
ve katma değerin paydaşlar arasında adil dağılımının
sağlanamamasıdır.

Süt sektörünün temel sorunları (çiğ süt kalitesi, kayıt
dışı üretim, üretim maliyetleri, mevsimsellik, depolama
vs.) göz önünde bulundurularak hazırlanan ve kararlı bir
şekilde uygulanan bir süt politikası ile rekabet gücünün
artırılarak, ülkemizin 10 yıl içerisinde dünyanın
ileri gelen süt üreticilerinden biri olma olasılığı çok
yüksektir. Ancak, bu hedefin gerçekleşebilmesi için süt
sektöründeki tüm paydaşların özveriyle çalışmaları ve
aktif katılımları şarttır.

AB Komisyonu ise, süt sektörünün pazar odaklı mevcut
yapısına ve dünya piyasalarındaki süt talebine dayanarak,
AB’de kota sistemi kaldırıldıktan sonra önemli düzeyde
süt üretimi artışı beklememektedir. Komisyon bu
beklentisini; süt paketinin piyasalara getireceği daha
şeffaf yapı ve daha iyi bilgi akışı sayesinde, süt kotasının
7

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
1. Aktif madde sifluthrin’nin onayının sona erme tarihine ilişkin olarak 823/2012 sayılı Tüzüğü tadil
eden 5 Mayıs 2014 tarih ve 460/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü

AB Mevzuatı

2. Gıda maddelerindeki maksimum kadmiyum düzeyine ilişkin olarak 1881/2006 sayılı Tüzüğü tadil
eden 12 Mayıs 2014 tarih ve 488/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü
3. Meyve ve sebze ve işlenmiş meyve ve sebze sektörlerine ilişkin 543/2011 sayılı Komisyon Uygulama
Tüzüğünü tadil ederek 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile 1308/2013
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan, 11Mart 2014 tarih ve 499/2014 sayılı
Komisyon Delege Tüzüğü
4. Okul Meyvesi ve Sebzesi Planı çerçevesinde eşlik edici önlemler için yardım verilmesine ilişkin
288/2009 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil ederek 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu
ve Konsey Tüzüğünü tamamlayan, 11 Mart 2014 tarih ve 500/2014 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü
5. Özel depolama yardımından yararlanan tarım ürünlerine ilişkin belirli gereklilikler ile ilgili olarak
826/2008 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü tadil ederek, 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu
Konsey Tüzüğünü tamamlayan 11 Mart 2014 tarih ve 501/2014 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü
Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzüğü uyarınca, aktif maddeler Equisetum arvense L., Bacillus pumilis KDT 2808, fenbutatin oksit,
asekinosil, çitosan hidroklorür, ipkonazol onaylanmış ve buna uygun olarak 540/2011 sayılı Tüzüğü
tadil edilmiştir. Ayrıca Aktif maddeler Bacillus subtilis (Cohn 1872) Suş KDT 713, Suş AQ 713 ile
özdeş, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsülfüron, spinosad’ın, tiametoksam, tolklofos-metil
ve tritikonazol’un onay süreleri uzatılmıştır.
Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir.

T.C. Resmi Gazete

http://new.eur-lex.europa.eu
1. Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/16), 17.05.2014, No:
29003
2. Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/18),
17.05.2014, No: 29003
3. Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/19),
17.05.2014, No: 29003
4. Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
23.05.2014, No: 29008 (Mükerrer)
5. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
28.05.2014, No: 29013

TAIEX Faaliyetleri

6. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/22), 28.05.2014,
No:29013 (Mükerrer)
1. 5 Mayıs 2014, AGR IND/EXP 56379 “Kırsal Kalkınma Tedbirleri İçin İzleme Raporları” Uzman
Görevi
2. 7 Nisan 2014, AGR IND/EXP 54670 “Bireysel Performans Yönetiminde Personel
Değerlendirmesi” Uzman Görevi
3. 7 Nisan 2014, AGR IND/EXP 55956, “Izoglikoz” Uzman Görevi
Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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GIDALARDA AFLATOKSİN SORUNU VE
YASAL DÜZENLEMELER
İlknur KAYABAŞI
AB Uzman Yrd.

Aflatoksinler, Aspergillus flavus, A.parasiticus
ve A.nomius küfleri tarafından üretilen bir grup
kimyasaldır. Aflatoksin nedeniyle, 1967’de Tayvan
ve 1982’de Kenya’da kitlesel insan ölümlerden sonra
uluslararası organizasyonların bu konuya ilgisi artmıştır.
Bu tarz vakalar, gıdalardaki aflatoksin düzeyleri için
uluslararası standartların tartışılmasını hızlandırmıştır.

iklimsel ya da bölgesel özelliklere veya gıda çeşidine
göre farklılıklar göstermektedir. Aflatoksinler genellikle
gıdalarda ve yemlerde stabil ve sıcaklığa karşı dirençlidir.
Bu toksinlerin oluşumu için gereken koşullar devam
ettiğinde kontaminasyon oranında artış gözlenmektedir.
Kontamine olan gıdaların aflatoksinlerden tamamen
arındırılması da pek mümkün olmamaktadır. Aflatoksin
detoksifikasyonu yeterli olmadığı için kontaminasyonun
kontrol altında tutulması gerekmektedir. Aflatoksin
oluşumunun önlenmesi için üretimden tüketime
kadar çeşitli şekillerde bulaşan küflerin gelişiminin
ileri teknolojiler ve iyi uygulamalarla engellenmesi
gerekmektedir.

Aflatoksinler dünyada çiğ olarak tüketilen gıdalardan
özellikle yerfıstığı, fındık, kakao, kahve, mısır, pirinç,
buğday ve diğer tahıl ürünleri ile kuru meyvelerde yaygın
şekilde oluşmaktadır. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri,
kırmızıbiber ve kırmızıbiber ürünleri gibi baharatlar da
dâhil olmak üzere pek çok gıdada bulunabilmektedir.
Gıdalar ve hayvan yemleri, ürünün işleme, depolama
ve satış aşamalarında aflatoksinle kontamine
olabilmektedir. Aflatoksin kontaminasyon düzeyleri,

Aflatoksinler insanlara kontamine gıdalar ve kontamine
yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler
vasıtasıyla bulaşarak akut veya kronik toksisiteye neden
9
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olmakta ve bu zehirli toksik maddeler kanserojen
etkiye yol açmaktadır. Aflatoksinlerin insan ve
hayvanlarda oluşturduğu akut ve kronik seyirli
mikotoksikoza aflatoksikoz adı verilmektedir. Ayrıca
aflatoksinlerin siroz, hepatit, kronik gastrit, Reye
sendromu ve böbrek hastalıklarına neden olabildiği
belirtilmektedir. Bununla birlikte, aflatoksinlerin
çocuklarda Kwashiorkor hastalığı ile bağlantılı
olduğu da bildirilmektedir. Aflatoksinler ayrıca
hayvanlarda verim kaybı, ağırlık artışında azalma,
immunosupresyon ve kanser oluşumuna neden
olabilmekte, bulaşmış yemlerle beslenen hayvanlarda
zehirlenmeler oluşabilmektedir
Sonuç olarak, günümüzde aflatoksin, gıda
güvenilirliği için potansiyel bir tehdit olmaya devam
etmektedir.
GIDALARDA AFLATOKSİN VARLIĞI VE YASAL
DÜZENLEMELER
Yüksek miktarlarda aflatoksin içeren gıdaların
uzun süre tüketimi, hem halk sağlığı açısından
problem yaratabileceği hem de ihracatı olumsuz
yönde etkileyebileceğinden ülkede büyük ekonomik
kayıplara neden olabilmektedir. Bu yüzden
aflatoksinlerin gelişiminin üretimden tüketime kadar
izlenebilirliği büyük önem arz etmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı (SBS)
Anlaşması, uluslararası organizasyonlarda geliştirilen
önerilere ve standartlara uyum konusunda üye
ülkeleri teşvik etmektedir. Söz konusu Anlaşma,
ithalat yapan ülkelerin, uluslararası standartlar
ile uyumlu standartlar geliştirmelerinin yanı sıra
bunlardan daha yüksek standartlar oluşturmasına da
imkân tanımaktadır.
AB ve uluslararası aflatoksin yasal düzenlemeleri
paralel gelişmektedir. DTÖ-SPS Anlaşması gereğince
AB tarafından, 1998 yılında, kurutulmuş sert
kabuklu meyveler, tahıllar, süt, yerfıstığı ve işlenmiş
ürünlerde toplam aflatoksin ve B1 aflatoksini için
sınırlamalara uyulması konusunda öneri getirilmiştir.
Ancak, AB ve Gıda ve Tarım Örgütü/Dünya Sağlık
Örgütü (FAO/WHO) Gıda Kodeksi Komisyonu’nun
uyguladığı aflatoksin standartları arasında farklılıklar
yaşanmaktadır. AB, kendi bilimsel komitelerinin
görüşünü dikkate aldığını ve FAO/WHO Gıda
Kodeksi Komisyonu limitlerine uymak zorunda
olmadığını ifade etmiştir.
26 Şubat 2010 tarihinde yürürlüğe giren 165/2010/
AT sayılı Aflatoksine İlişkin Gıda Maddelerinde Belirli
Bulaşanların Maksimum Seviyelerini Düzenleyen
Komisyon Tüzüğü ile 1881/2006/AT sayılı Gıda
Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum
Seviyelerinin Belirlenmesine ilişkin Komisyon
Tüzüğü’nde aflatoksin limitlerine yönelik değişiklikler
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yapılmıştır. Söz konusu değişiklik ile daha önce tek
bir madde altında toplanan kuruyemişler alt gruplara
ayrılmış; badem, antepfıstığı, kayısı çekirdeği, fındık
ve brezilya cevizi için aflatoksin limitleri artırılmıştır.
Ayrıca eski tüzükte bulunmayan yağlı tohumlar,
yerfıstığı ile aynı maddede değerlendirilmiştir.
Eski tüzükte işlenmemiş pirinç için bir düzenleme
bulunmazken, yeni tüzükte limit B1 için 5 ppb,
toplam aflatoksin için 10 ppb olarak belirlenmiştir.
Baharatlar ile ilgili maddede baharat türlerinde ve
aflatoksin limitlerinde değişiklik yapılmamış, yalnızca
“belirtilen baharatlardan bir veya daha fazlasını içeren
karışımlar” ifadesi eklenmiştir.

U LU S L A R A R A S I
DÜZENLEMELERİNİN
TİCARETİNE ETKİSİ

Türkiye’de diğer birçok ülkede olduğu gibi gıdalarda
aflatoksin kontaminasyonu ile ilgili yasal kısıtlamalar
vardır. Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci
çerçevesinde hazırlanan ve 29 Aralık 2011 tarih ve
28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi – Bulaşanlar Yönetmeliği ile pek çok gıda
maddesi için aflatoksin ile ilgili limitler belirtilmiştir.

A F L ATO K S İ N
GIDA ÜRÜNLERİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ürün
standartları ve aflatoksin standartları farklılık
göstermektedir. Uyumun olmadığı bir sistemde
ticari anlaşmazlıklar da kaçınılmazdır. Gelişmekte
olan ülkeler, ihracat yaparken karşılaştıkları aflatoksin
standartlarını uluslararası toplantılarda eleştirmektedir.
Aflatoksine ilişkin standartların çok düşük veya çok
yüksek olup olmadığını belirlerken kullanılan kriterler
halen tartışılmaktadır.
Ancak bazı durumlarda, aflatoksin standartlarına
ilişkin düzenlemeler nedeni ile ticari kayıplar ve
riskler, veri eksikliği nedeniyle tanımlanamamıştır.
Risk ve ticari kayıpların tanımlanabildiği durumlarda
bile sosyal ya da politik önceliklerin halk sağlığına
ve ticarete bağlanması, ülkeler arasında farklılığa
neden olmuş ve bilimsel kanıtlar farklı amaçlar
için kullanılmıştır. Yeni aflatoksin düzenlemeleri,
gelişmekte olan ülkelerin AB’ye yönelik ihracatını
sınırlamaktadır. AB’nin belirlediği aflatoksin
standartlarının, Afrika ülkelerinden ihracatı yapılan
kurutulmuş ve korunmuş meyve, yenilebilir sert
kabuklu meyve ve tahıl ticaretinde önemli bir gelir
kaybına neden olduğu belirtilmiştir. FAO/WHO’nun
11
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gıda kodeksi rehberi ile karşılaştırıldığında, AB
aflatoksin standartlarının diğer ülkelere göre daha
yüksek tutuluyor olması, Afrika ülkelerinin AB’ye
yaptığı kurutulmuş ve korunmuş meyve, yenilebilir
sert kabuklu meyve ve tahıl ihracatını önemli ölçüde
azaltmıştır.
AB’nin maksimum aflatoksin limitini uygulaması,
sadece Türkiye’nin değil Amerika Birleşik
Devletleri başta olmak üzere pek çok gelişmiş ve
gelişmekte olan ihracatçı ülkelerin aleyhine bir
durum yaratmaktadır. İhracat yapan ülkeler,
yüksek maliyetler nedeniyle maksimum aflatoksin
limitlerine uyumda zorlanmakta ve bu ülkelerin
ihracat gelirlerinde bir azalma yaşanmaktadır.
Bu nedenle, ülkelerin üzerinde uzlaştıkları bir
uluslararası aflatoksin standardı geliştirilmesi
gerekmektedir. Ülkelerin farklı aflatoksin
standartları ile ilgili sorununu çözmek için üç olasılık
söz konusudur. Bu olasılıklar ticaretin yasaklanması,
ticari ortakların aflatoksin düzenlemelerini
benimsemesi ya da ikili müzakereler yoluyla bu
anlaşmazlıkların çözümlenmesidir.
Gelişmiş ülkelerin aflatoksin standartları
anlaşmazlığa neden olduğunda, bir ülkenin
diğerinin aflatoksin standartlarını benimsemesi
zorlaşmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş
ülkelerin aflatoksin standartlarına uymak
zorunda kalacak ya da uluslararası bir standardı
benimseyecektir.
TÜRKİYE
AB
GIDA
ÜRÜNLERİ
TİCARETİNDE AFLATOKSİN MESELESİ
Türkiye’nin AB aflatoksin limitlerine uyumunu
sağlamak amacı ile AB Gıda ve Veteriner Ofisi’nden
iki denetçi ve bir ulusal uzman olmak üzere bir kurul
oluşturulmuştur. Bu kurul, gıda kontrolü yapılırken
gıda maddelerinde aflatoksin kontaminasyon
kontrolünün yapılıp yapılmadığını araştırmaktadır.
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Kurul özellikle, AB’ye ihracatı yapılan Türkiye
orijinli gıda ürünlerinde 1152/2009/AT Komisyon
Tüzüğünü ve aflatoksin limitlerine ihracatçıların
uyumunu değerlendirmektedir. Bu kurul tarafından
yetkili makamlara uyarı yapılarak fındık, Antep
fıstığı, kuru incir ve diğer gıdalarda aflatoksin
kontaminasyon kontrolü için yasal düzenlemelerin
yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Gıda
Kodeksi - Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların
Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune
Alma ve Analiz Metotları Tebliği doğrultusunda
ihracat yapılan ürünlerden örnek alınarak analiz
yapılmaktadır.
AB, 1152/2009/AT Komisyon Tüzüğü kapsamında
ülkemizden AB’ye ihracatı yapılan fındık, Antep
fıstığı ve kuru incir ürünleri için Tüzük ekinde
örneği yer alan “Sağlık Sertifikası” talep etmektedir.
Söz konusu sertifikada belirtilen aflatoksin analizleri,
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden izinli ve
aflatoksin analizlerinde akredite kamu ve özel gıda
kontrol laboratuvarlarında yapılmaktadır. İhracat
Sağlık Sertifikası, örnekleme tarihini ve yöntemini,
test yapılan yeri, ilgili gıda maddesinde ölçülmüş
aflatoksin düzeylerini ve diğer bilgileri içermektedir.
AB gümrüklerinden ihracat yapılan ürünlerin geri
dönmesini önlemek amacıyla Türkiye’deki özel

İnceleme
ve kamu laboratuvarları için akreditasyon alınması
ve güvenilir analiz sonuçlarının elde edilebilmesi
için uluslararası karşılaştırmalarının yapılması
sağlanmaktadır. Ayrıca ihracatı yapılan ürünlerin hasat
edilmesi, kurutma, işleme ve depolama gibi işlemlerin
gerçekleştirilmesi sırasında aflatoksin oluşumuna etki
eden faktörlerin belirlenerek çiftçilere ve ihracatçılara
yönelik eğitim programları gerçekleştirilmesi büyük
önem arz etmektedir.

Gelişmiş ülkeler insan sağlığına büyük önem
verirken gelişmekte olan ülkelerin ticari kaygılarını
ön planda tutarak insan sağlığını ikinci planda
tutması düşündürücü bir hal almaktadır. Bütün
bunlar değerlendirildiğinde, gerek DTÖ gerekse AB
üyesi ülkelerce kabul görebilecek aflatoksin limitleri
standartlarının oluşturulması önem arz etmektedir.

Sonuç olarak uluslararası ticarette, ihracat amacıyla
aflatoksin standartlarına uyulması, ulusal üretimin
kalitesini artırmakta ve tüketiciler için aflatoksin
güvenliği olan ürünlerin tüketimini sağlamaktadır.

KAYNAKLAR
1. Gıdalarda Aflatoksin Varlığının Değerlendirilmesi. (2012). Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 41.
2. Karaman, S., & Acar, B. (2006). Uluslararası Gıda Ürünleri Ticareti ve Aflatoksin Yasal Düzenlemeleri.
3. Amending Regulation (EC) No 1881/2006 Setting Maximum Levels For Certain Contaminants in Foodstuffs
as Regards Aflatoxins
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0008:0012:EN:PDF
4. Regulation on Maximum Levels For Certain Contaminants in Foodstuffs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:EN:PDF
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İstatistikler
2012 YILI AB - TÜRKİYE SÜT İSTATİSTİKLERİ

(TL)

2010

2011

Türkiye
5.431.400

AB-27
23.028.000

152.000.000
2.000.000
8.800.000
1.200.000

15.977.000
40.139
539.144
49.199

Süt ineği varlığı
İnek sütü üretimi
Tereyağı ve sadeyağ üretimi
İnek peyniri üretimi (ton)
Yağsız süttozu üretimi (ton)

Çiğ Süt - Yem Paritesi
1,8
1,6
1,4

1,562
1,378
1,226

1,2
1
0,8
0,6

1,163

1,137

0,323

1,3

1,113
0,7637

0,6062
0,567
0,543
0,445

0,4
0,2

1,331

0,553
0,489
0,443
0,426

0,707
0,635

0,825

0,709

0,95
0,727

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Yem Fiyatları
Çiğ Süt Fiyatları
Parite

Ülke Tanıtımı
ROMANYA (RO)

“İyi fikirler her zaman ilk olarak mideden geçer.”

					

Romen Atasözü

• Tarım, toplam GSYH’nin %10,8’ini oluşturur (2013 ).
• Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 30,6’sına
tekabül eder (2012).
• Romanya’nın tarımsal üretiminde tahıl,
patates,ayçiçeği, mısır,şeker pancarı, sebze ve meyve
üretimi öne çıkar. Hayvansal ürünlerde ise sığır, domuz,
koyun ve tavuk üretimi yaygın olarak yapılır. Bitkisel
üretim toplam tarımsal hasılanın %74,3’ünü,hayvansal
üretim ise %25,7’sini oluşturur (2013).
• 2013 yılında Romanya, 4,1 milyar Avro’luk tarımsal
ihracat,
• 7 milyar Avro’luk tarımsal ithalat gerçekleştirmiştir.
Tarihi
boyunca
bir
çok
farklı
medeniyet
ile etkileşim içine girmiş
ve Osmanlı ile Avusturya-Macaristan
İmparatorlukları’nın yönetimi altında
kalmış olan Romanya’nın mutfağı da
bundan etkilenmiştir. En başta Türk,
Macar, Slav ve Yunan mutafakları
olmak üzere Romen mutfağında komşu
kültürlerin etkilerini görmek mümkündür.
Ağırlıklı olarak et ve et ürünlerinin
kullanıldığı Romen mutfağında çorbalar
da önemli bir yer tutar.
Sarmale, mamaliga, chiftele, musakka,
pilav, borş çorbası, burta, perişoare
Rumen mtfağının en bilinen yemekleri
arasındadır.

Parlamento Binası
İnsanların kanını içtiği rivayet edilen vampir
Kont Drakula efsanesinin çıkış yeri Romanya’nın
Transilvanya bölgesidir. Asıl adı Vlad Tepeş olan
Drakula, aslında 1456-1462 yılları arasında
Eflak bölgesini yöneten bir derebeyidir ve
Osmanlı tarihinde kazıklı voyvoda olarak anılır.
Daha sonra İngiliz yazar Bram Stoker’ın aynı
adlı eserine konu olarak, filmlerde vampir olarak
efsaneleştirilmiştir. Bunun dışında, klasik müzik
dalında George Enescu, şarkıcı Inna, futbolcu
Hagi, Olimipiyat şampiyonu atlet Nadia Comaneci
ve tenisçi Simona Halep Romanya’nın dünyaya
kazandırdığı değerler arasındadır.

Lahana Sarması
Ekonomisinde tarım sektörünün çok büyük bir yere sahip
olduğu Romanya zengin tarım alanlarına sahip olup,
ülke toprakları çok sayıda ürün yetiştirmeye elverişlidir.
Ancak tarım işletmelerinin %74’ünün 2 hektarın altında
olması nedeniyle, tarım sektörü, AB üyesi ülkeler
arasında zayıf kalmıştır. Bu küçük ve parçalı yapı
sonucunda Romanya, 3,8 milyon tarım işletmesi ile AB’de
1. sırada yer alır. Ürün bazında ise dane mısırda AB’nin
toplam üretiminin %20’sini sağlar, erik üretiminde Çin ve
Sırbistan’dan sonra dünya 3.sü konumundadır.
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Vlad Tepes

Gheorghe Hagi

Biliyor Musunuz ?
Twinning, AB Üye Devletleri ile faydalanıcı ülkelerin kamu kurumları arasındaki işbirliği aracıdır.
• Faydalanıcı ülkeler, aday ülkeleri, potansiyel
aday ülkeleri ve Avrupa Komşuluk Politikası
dahilindeki ülkeleri kapsar.
• Daha spesifik olarak, IPA bölgesinde, Twinning
AB mevzuatının (müktesebat) aktarımı ve uygulanmasına destek sağlamayı amaçlar.
• Twinning projeleri faydalanıcı ülke ve Üye Devletlerin kamu otoriteleri arasında
mutabık kalınan AB politika hedefleri çerçevesinde oluşturulur.
İki Proje Lideri ve bir Yerleşik Twinning Danışmanı (RTA) Twinning projelerinin
belkemiğini oluşturur. RTA, projeyi koordine eder ve Üye Devlet tarafından faydalanıcı kurumda en az 12 aylık bir süreyle görevlendirilir.
Türkiye de aday ülke olarak Twinning mekanizmasından faydalanmaktadır ve her yıl programlama sürecinde, Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde Türkiye’ye ayrılan
mali yardımın ortalama %30’u projelerdeki eşleştirme bileşenlerine ayrılmaktadır.
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Dr. Kerim Nida ÇALIM, Daire Başkan V.
Genel Yayın Yönetmeni
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Arzu YÜRÜKÇÜ
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Nursel KILIÇ
Tamer KÖSE
Katkıda Bulunanlar

İlknur KAYABAŞI
Gülçin Elif SÖĞÜT
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Yahya KARAKUŞ
Esra ÜNAL
Şenel Birceyudum EMAN
Nihal HAMBURACI
Yaşar Fatih AÇIKGÖZ
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Soru ve önerileriniz için e-posta adresimiz: uzman.gozuyle@tarim.gov.tr
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