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Hayvan sağlığına ilişkin mevcut AB mevzuatı, 50 temel ve 400’ün üzerinde özel ve uygulamaya
yönelik tasarruftan oluşmaktadır.
2007-13 hayvan
sağlığı stratejisinin
bir parçası olarak,
Komisyon Mayıs
2013’te yeni bir
hayvan sağlığı tüzüğü teklif etmiştir.
Tek bir mevzuat çerçevesi, hayvan sağlığına ilişkin mevcut
tüzük ve direktiflerin birçoğunu içerisine dâhil ederek
yürürlükten kaldıracak; sadeleştirmeyi sağlayacak ve genel kurallar
ile ortak prensipler kapsamında tutarlılık sağlayacaktır. Teklifte yer alan kontrol önlemleri, hasta-

lıkların risk temelli
sınıflandırılmasına
dayanmaktadır.
Özellikle AB’de
hayvan hareketlerine ilişkin olarak
ve yeni görülen
hastalıklara dair
yeni tehlikelere
yönelik araçlarda
daha çok esneklik
sağlanması ve idari
yükün azaltılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu teklif, Avrupa Parlamentosu’nda
incelenmekte olup 2016 yılında yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

AB istatistiklerine göre organik
tarım sektörü geçen 10 yılda,
her yıl yaklaşık 500,000 hektar
kadar büyüdü.

EFSA: Patates cipsi, ekmek,
bisküvi, kahve gibi ürünlerde
bulunan akrilamid, kanser riskini artırıyor

Damanaki: 2015 yılında
Karadeniz ve Akdeniz’de ilk kez
bilimsel veriye başvurularak av
kotaları belirlenecek.
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
1 Temmuz 2014 itibariyle AB’de yeni bir dönem başladı: İtalya, kapsamlı bir program ve iddialı
hedeflerle Dönem Başkanlığı koltuğunu devraldı. Dönem Başkanlığı’nın sektörümüzle ilgili
önceliklerinin özetini Tarım ve Balıkçılık Konseyi Kararları bölümümüzde bulabilirsiniz. Bu
öncelikler arasında öne çıkanlardan biri olan organik tarım konusuna ise haberler ve istatistik
bölümümüzde göz atabilirsiniz.
Bu sayımızdaki inceleme yazımızı hayvan sağlığı ve refahına ilişkin mevzuat alanındaki
gelişmelere ayırdık. 2007-2013 Hayvan Sağlığı Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanmasını
amaçlayan Komisyon Teklifinin 2016 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda
“Koruma tedaviden iyidir” yaklaşımı öne çıkıyor. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Serbest Köşemizde ise AB’nin yaptığı dış yardımlara ilişkin ihale prosedürlerini ve kurallarını
açıklayan PRAG belgesi ile ilgili yazımız yer alıyor. Özellikle, önümüzdeki dönem AB
fonlarından yararlanmak üzere proje teklif eden birimlerimiz için yararlı olacağına inanıyoruz.
“Ülke Tanıtımı” bölümümüzde, Avrupa’nın eğitim sistemi, sportif başarıları ve ormanlarıyla
öne çıkan ülkesi Finlandiya hakkında ilgi çekici bilgiler bulabilirsiniz.
“Biliyor musunuz?” köşemizde Avrupa Birliği’nin gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin risk
değerlendirme sisteminin kilit taşı olan EFSA tanıtılıyor.
Haberler, güncel mevzuata ilişkin bilgiler ve ÇMVA Köşesi yine Bültenimizin değişmez
bölümleri olarak bu sayıda da yerini almakta.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
Rusya ABD ve AB’den gıda alımını yasakladı

ettiği ürünler arasında ilk sırada yer alan kümes hayvanı
ürünlerinin ABD’den ithalatı yasaklandı. Moskova yönetimi
ayrıca AB ülkelerinden sebze ve meyve ithal edilmesini de
tamamen yasakladı. Yasak listesinde AB’den ithal edilen
canlı hayvan ve et de yer alıyor.
Kaynak: Euronews, CNN Türk

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki krizden dolayı
Rusya’ya yaptırım getiren ülkelerden tarım ürünleri
ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Yapılan
açıklamaya göre, yasağın bir yıl sürmesi bekleniyor.
Yasaklı ürünler listesine göre, Rusya’nın ABD’den ithal

AB Organİk Tarımı Hızla Büyüyor
AB istatistiklerine göre organik tarım
sektörü geçen 10 yılda, her yıl yaklaşık
500,000 hektar kadar büyüdü. AB’nin
2011 yılında 9.6 milyon hektar organik
tarım arazisi bulunmaktaydı.
Organik tarım için kullanılan işletmelerin
ve arazilerin çoğunluğu Fransa, İtalya,
Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık
gibi AB’ye 2004 öncesinde üye olan
15 “eski” üye devlette yer alıyor. AB

yetkililerine göre, geçen sene AB’ye
katılan Hırvatistan hariç, 2004 yılından
itibaren AB’ye katılmış olan 12 devlette
de aynı şekilde organik tarım konusunda
bir artış görülüyor. Bu hızlı büyümeye
bağlı olarak da Komisyon Mart ayında,
organik tarım hakkında kurallar getiren
ve hızla büyüyen bu sektörün mevzuatını
güçlendirmeyi ve uyumlaştırmayı
hedefleyen öneriler yayımladı.

Hellİm Menşe İşaretİ Başvurusu

Kaynak: Euractiv

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Bakanı Ali Çıralı ise Avrupa
Komisyonu Temsilciliği Başkanı Georgios Markopouliotis
ile görüşmelerde bulunarak hellim peynirinin GKRY
tarafından AB’de tescili konusundaki hassasiyetlerini dile
getirdi. Aynı zamanda hellim peynirinin KKTC için de
önemini vurgulayan Çıralı, başvurunun değerlendirilmesi
aşamasında Kıbrıslı Türkleri de mağdur etmeyecek ortak
bir formül bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı
Nikos Kouyialis, 14 Temmuz’da AB Tarım ve Kırsal
Gelişim Komiseri Dacian Cioloş ile bir araya geldi
ve Kıbrıs’ın hellim peyniri için yaptığı menşe işareti
başvurusunun onaylanması üzerine görüşmelerde bulundu.
Kouyialis Avrupa Komisyonu’nun yetkili kurulundan bu
başvurunun en kısa sürede görüşülmesini istedi.
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AB’den Haberler
Avrupa’nın Yeşİl Başkentlerİ

Avrupa’da her yıl 100.000’in üzerinde nüfusu olan bir şehir
“Avrupa’nın Yeşil Başkenti” olarak seçilmekte ve kazanan
şehir çevre, biyoçeşitlilik ve iklim ile ilgili bir çok hedef
taahhüdünde bulunmakta. Fakat Avrupa Birliği tarafından
pestisitlerin olası tehlikelerinin yıllar önce fark edilmesine
ve 2009 yılında oluşturulan “Pestisitlerin Sürdürülebilir
Kullanımına İlişkin Direktif ” (SUDP)’in yayımlanmasına
rağmen, Yeşil Başkent ödülünün verilmeye başlandığı
2010 yılından beri, pestisitler ile ilgili özel bir kriter

bulunmamaktaydı.
Haziran ayında Brüksel’de düzenlenen “Yeşil Hafta”
etkinliği kapsamında 2017 yılında Avrupa’nın Yeşil
Başkenti seçilme kriterleri yayımlandı ve sonuç olarak;
ilk defa bu sefer SUDP’a atıfta bulunularak katılımcı
şehirlerin ortak alanlarda ve korunan yeşil alanlarda
pestisit kullanımını azaltmaya yönelik hedeflerini ortaya
koymaları istendi.
Kaynak: PAN Europe

EFSA, AkrİlamİD İÇİN EndİŞELİ

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), patates
cipsi, ekmek, bisküvi, kahve gibi ürünlerde yüksek
sıcaklıkta (150 °C’nin üzerinde) işlem sonucunda
oluşan akrilamidin, her yaştaki tüketicide kanser
riskini potansiyel olarak arttırdığını ifade etti.
EFSA’ya göre, çocuklar, daha düşük vücut ağırlıkları
nedeni ile en çok maruz kalan yaş grubunu

oluşturuyor. Kanser ile olan ilişkisinin yanında,
akrilamidin, sinir sistemi, doğum öncesi ve sonrası
gelişim ile üremede de zararlı etkiye yol açabileceği,
EFSA tarafından kabul ediliyor. Bu bilimsel tavsiye,
EFSA’nın Gıda Zincirinde Bulaşanlara İlişkin
Panelinde tartışmaya açılmasının ardından 2015
Haziran’da tamamlanmış olacak.
Kaynak: Euractiv

gıda amaçlı klonlanma AB gündemİnde
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu,
hayvanların gıda amaçlı klonlanmasıyla
ilgili etik ve gıda güvenilirliği endişeleri
dolayısıyla 3 yıl önce reddedilen yeni gıdalar
düzenlemesini güncellemek için girişim
başlattı.
Parlamento ve Komisyon, hayvanların
gıda amacıyla klonlanması ve klonlanmış
hayvanların gıda amaçlı kullanımını
yasaklama konusunda anlaşmaya varsa da,
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klonlanmış hayvanların yavrularından elde
edilen gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesi
konusunda uzlaşamamıştı.
Klonlanmış hayvanlardan elde edilen
gıdaların satışını, ithalatını ve pazarlanmasını
yasaklayan yeni teklif Aralık 2013’te
sunulmuştu. Komisyon, yeni gıdalar için
daha basit, net ve etkin bir onay prosedürü
oluşturulmasını ve bunun AB düzeyinde
merkezi hale getirilmesini istiyor.
Kaynak: Euractiv

AB’den Haberler
2015 AV KOTALARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AB Denizcilik ve Balıkçılık Komiseri Maria Damanaki
2015 yılı av kotaları çalışmaları hakkında açıklamalar
yaparken, AB denizlerindeki stokların son durumu hakkında
da bilgi verdi. Kuzeydoğu Atlantik’deki stoklarda iyileşme
kaydedildiğini, ancak Akdeniz’deki stokların durumunun
kötü olduğunu belirtti. Ayrıca, 2015 yılında Karadeniz
ve Akdeniz’de av kotası belirlemede ilk kez bilimsel veriye
başvurulacağını ifade etti. AB’nin konuya ilişkin basın
bildirisinde, son durumda Akdeniz’deki demersal stokların
%96’sının, sardalya ve hamsi gibi pelajik stokların ise
%71’nin aşırı avlandığı, Karadeniz’de ise pelajik stokların

%33’ünün
aşırı
avlandığı
bildirildi.
Kuzeydoğu
Atlantik’te
stokların
aşırı
avlanma
oranının ise 2009 yılında
%86’dan, 2014 yılında %41’e
gerilediği
duyuruldu.
Damanaki,
Akdeniz’deki stoklar hakkında bilimsel
verilere dayanan yönetim planları ve kıyı üye
devletlerin işbirliği ile stokların sürdürülebilirliğini
sağlamak için hala bir fırsatın olduğunu belirtti.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

OKYANUSLARIMIZ KONFERANSI DÜZENLENDİ
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
tarafından organize edilen ve 16
Haziran’da, Washington’da gerçekleşen
“Okyanuslarımız” adlı konferansa AB’yi
temsilen Denizcilik ve Balıkçılıktan
Sorumlu Komiser Damanaki katıldı.
Siyasi liderlerin deniz meseleleri ve
deniz koruma politikaları hakkında
görüşlerini açıkladığı oturumda söz
alan Damanaki, reform sürecinden
geçen AB Ortak Balıkçılık Politikası,

sürdürülebilirlik, yasadışı balıkçılık ile
mücadele, AB’nin uluslararası balıkçılık
yönetimindeki rolü ve Mavi Büyüme
Stratejisi üzerinde durdu. Birçok liderin
ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı
bulduğu konferansta, Damanaki ve
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın
görüşmesinde denizcilik ve balıkçılık
konularında ABD-AB işbirliğinin
güçlendirilmesi
gündeme
geldi
Kaynak: Avrupa Komisyonu

FİLİPİNLER’den İTHALATa YASAk GELEBİLİR!
AB Komisyonunun Denizcik ve
Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri
Damanaki, Filipinler ve Papua
Yeni Gine’yi yaşadışı, kayıtdışı ve
düzenlenmemiş (IUU) avcılıkla
mücadelede adım atmadıkları
konusunda uyardı. Bu ülkelerin
yasadışı avcılık ile mücadelede
uluslararası hukuktan kaynaklanan
gereklilikleri yerine getirmediğini
belirtti. Bu durumun altı ay
5

içerisinde düzeltilmemesi halinde,
bu ülkelerden yapılan su ürünleri
ithalatına yasak getirilebileceğini
dile getirdi. Filipinler’e IUU
ile mücadeleye ve kaynakların
sürdürülebilir kullanımına yönelik
yasal çerçeve ve eylem planı
oluşturmayı öneren Damanaki, IUU
ile mücadelede işbirliğine gitmeyen
bu ülkeleri, yaptırım uygulamaya
ve denetlemeler yapmaya davet etti.
Kaynak: The PhilStar
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AB’den Haberler

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

14 Temmuz 2014’te Brüksel’de yapılan Tarım ve
Balıkçılık Konseyi 3328. toplantısında İtalyan Dönem
Başkanlığının öncelikleri açıklandı. Bunlar; organik tarıma
ilişkin prosedürlerin basitleştirilmesi ve organik ürünlerin
kalitelerinin korunmasına ilişkin çalışmalar yapmak, meyvesebze ve süt için mevcut planların birleştirilmesini amaçlayan
öneriye ilişkin tartışmaları sürdürmek, süt sektörünün
geleceği hakkındaki tartışmaları genişletmek, AB içinde
ve dışında tarımsal ürünler hakkında bilgilendirme ve
promosyona ilişkin önerinin kabulü, reforme edilmiş
OTP’nin Ocak 2015’te yürürlüğe girmesi ile ilgili son
delege mevzuat hakkındaki çalışmaları tamamlamak, yeni
OBP’nin yürütülmesini ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık
Fonu’nun yürürlüğe girmesini aktif bir şekilde izlemek,
su ürünleri yetiştiriciliğine özel önem vermek, 2015 yılı
avlanma kotasında anlaşmaya varmak, balıkçılık ortaklığına
yönelik protokollerde AB pozisyonunu koordine etmek ve

AB’yi müzakerelerde temsil etmek, yeni OBP’nin bölgesel
prosedürlerini geliştirmeye çalışmak, hayvan klonlama ve
yeni gıdalar hakkındaki önerileri değerlendirmek, gıda
zinciri mevzuat paketi çalışmalarını sürdürmek, veteriner
ilaçları, çiftlik hayvanlarının tedavisinde ilaçlı yemlerin
kullanımı ve hayvansal kökenli ürünlerde antibiyotik
kullanımının azaltılmasına ilişkin tüzükleri gözden geçirmek
ve gıda sahteciliğine karşı mücadelede Üye Devlet yetkilileri
arasında işbirliğini güçlendirmek olarak özetlenebilir.
Toplantıda ayrıca, organik tarım üzerine tartışmalar yapıldı;
süt sektörünün geleceğine ilişkin konular görüşüldü ancak
bir karara varılamadı. 2015 yılı için avlanma kotasına ilişkin
Komisyon bildirimi hakkında Konsey bilgilendirilmiş ve
görüş teatisinde bulunuldu. Komisyon, gıda kontrolü,
gıda sahteciliği ve “at eti skandalı” sonrası gerçekleştirilen
eylemler konusunda da Konsey’i bilgilendirdi.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

Konsey toplantı sonuçlarının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/143934.pdf

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
ÇMVA SİSTEMİ KULLANILARAK ÜRÜN MALİYETİ HESAPLANMASI
AB üye ülkeleri tarafından zorunlu
olarak uygulanan ÇMVA sistemi yalnızca
tarımsal işletmelerin gelirlerini izlemekle
kalmamakta aynı zamanda ürün bazlı
dekara maliyet kavramına da yeni bir soluk
getirmektedir.
ÇMVA verileri kullanılarak bitkisel
ürünlerin dekar başına maliyetleri
hesaplanabilmektedir.
Bu
sayede
çok karmaşık ve meşakkatli olan ürün
maliyet hesaplamaları kabul edilebilir
bir hata payıyla yerini ÇMVA sistemine
bırakmaktadır.
Bu
hesaplamanın
esası işletme içinde yapılan üretimin
tipolojilerine
göre
ayrıştırılması
ve her ürünün kendi grubu içinde
değerlendirilmesidir.

2009

2010

2011

36,3

36,3

36,3

Buğday üretimi t

206

173

188

Buğday verimi

5,7

4,8

5,2

119
24,5

181
31,2

191
35,9

Buğday alanı

ha
t / ha

Buğday fiyatı
€/t
Buğdaydan elde '000 €
edilen gelir

AB Komisyonu her yıl düzenli olarak “Hububat Raporu” yayınlamakta ve
ürün bazlı maliyet hesaplamaları yapmaktadır. Tablolarda 2002 yılından
2011 yılına kadar var olan raporlarda ÇMVA verileri kullanılarak oranlama
tekniği ile tahmin edilen, buğdaydan elde edilen gelirler ve buğday üretimi
için yapılan masraflar yer almaktadır. Buna göre AB ülkelerinde ortalama
olarak 1 hektar alanda buğdaydan elde edilen gelir 2011 yılında 1017 €
(yaklaşık 3000 TL), üretim için yapılan masraf ise 601 € (yaklaşık 1800 TL)
olarak tahmin edilmiştir.
Kaynak: AB ÇMVA veritabanı 2011
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PRAG BELGESİ
Tamer KÖSE
AB Uzmanı
Avrupa Birliği (AB)’nin yaptığı dış yardımlara ilişkin
ihale prosedürlerini ve kurallarını açıklayan PRAG
(PRocurement And Grants for European Union external
actions, A PRActical Guide) belgesinin yeni versiyonu 7
Nisan 2014 tarihinde yayımlanmıştır. AB’ye üye olmak
isteyen ülkelere yardım sağlamak üzere oluşturulmuş
olan Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü
sorumluluğundaki Katılım Öncesi Destek Aracı
(IPA)’nın uygulanmasında bu belge kullanılmaktadır.

işlemlerde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun
harcama öncesi (ex-ante) onayı gerekmektedir.
İhale Prosedürleri
PRAG belgesine göre AB dış kaynağı tedarik
(procurement) ve hibe (grants) yoluyla yararlanıcı ülkeye
aktarılmaktadır. Tedarik kapsamında “hizmet alımı
(service)”, “mal alımı (supply)” ve “yapım işi (works)”
şeklinde üç tip ihale prosedürü söz konusudur.
Hizmet alımı ihalelerinde “çalışma (study)” ve “teknik
yardım (technical assistance)” ihaleleri yapılmaktadır.
Çalışma ihalesi, projelerin belirlenmesi ve hazırlanması,
fizibilite çalışmalarının yapılması, ekonomik
araştırmaların ve pazar çalışmalarının yapılması, teknik
çalışmaların gerçekleştirilmesi ve denetime ilişkin
konularda yapılmaktadır. Teknik yardım ihalelerinde
ise hizmet sağlayıcı projelerin yönetiminde ya da
özel uzmanlık gereksiniminin
karşılanmasında danışmanlık rolü
üstlenilmektedir.

Yönetim Modelleri
AB dış yardım programları kapsamında finanse
edilen projeler için ihale prosedürleri, yönetim türüne
göre değişiklik göstermektedir. Daha önce merkezi
(centralised), merkezi olmayan (decentralised), müşterek
(joint) ve ortak (shared) olarak uygulanan yönetim
modellerinin sayısı üçe düşürülmüştür:
1.Doğrudan
yönetim:
AB
bütçesinin
harcanmasına
yönelik sorumluluğun Avrupa
Komisyonu’nun merkez birimleri,
delegasyonları veya ajanslarına ait
olduğu yönetim türüdür.

Hizmet alımı birim fiyat (feebased) ve götürü usul (global
price) olmak üzere iki türde
gerçekleşmektedir.
Birim
fiyata
göre
gerçekleştirilen
sözleşmelerde çalışılan güne göre
ödeme yapılmaktadır. Uzmanın
bulunmasının zorunlu olduğu
danışmanlık, kapasite geliştirme
gibi projelerde uygulanmaktadır.
Götürü usule göre gerçekleştirilen
sözleşmelerde çıktı odaklı ödeme
yapılmaktadır. Fizibilite, rapor, strateji dokümanı,
mevzuat taslağı, proje fişi, ihale belgeleri hazırlığı ile
konferans ve eğitim gibi organizasyonların düzenlenmesi
gibi projelerde uygulanmaktadır.

2.Doğrudan olmayan yönetim:
AB bütçesinin harcanmasına
yönelik sorumluluğun yardımı alan
ülkeye veya uluslararası kuruluşlara
veya AB üyesi devletlerdeki
kalkınma ajanslarına veya diğer
ajanslara verildiği yönetim türüdür.
Harcama sorumluluğunun AB
dış yardımı alan ülkeye verilmesi
durumunda oluşturulacak olan sözleşme makamının
yaptığı işlemlerde, harcama öncesi (ex-ante) ve harcama
sonrası (ex-post) olmak üzere iki ayrı yöntemle Avrupa
Komisyonunun onayı söz konusudur.

Mal alım ihaleleri ürünlerin satın alınması, kiralanması
ya da satın alma opsiyonuyla kiralanmasında
kullanılmaktır.

3.Ortak yönetim: AB bütçesinin harcanmasına
yönelik sorumluluğun AB üyesi devletlere verildiği
yönetim türüdür. IPA kapsamında sınır ötesi işbirliği
programlarının uygulanması örnek olarak gösterilebilir.

Yapım işi ihaleleri inşaat yapımına ve tasarımına ilişkin
gerçekleştirilmektedir.

AB’nin IPA kapsamında ülkemize yaptığı desteğin
yönetiminde, merkezi olmayan yapılanma sistemi
kullanılmaktadır. Sözleşme makamı olarak akredite
edilmiş olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yaptığı

Ayrıca hibe (grants) yoluyla çeşitli politik amaçlarının
sağlanmasına yönelik yararlanıcı ülkelere doğrudan fon
aktarımı yapılmaktadır.
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Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri

AB Mevzuatı

1. 258/97 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü kapsamında yeni bir gıda bileşeni
olarak sitikolin’in ve kolza proteinin piyasaya sürülmesini yetkilendiren 1 Temmuz 2014 tarihli
Komisyon Uygulama Kararları (2014/423/EU, 2014/424/EU)
2. Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum
CECT 4528 and Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 preparatlarının tüm hayvan türleri için
yem katkı maddesi olarak yetkilendirilmesine ilişkin 22 Nisan 2014 tarihli ve 399/2014 sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğüne Düzeltme
3. 396/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Ek II ve III kısımlarını tadil
eden, belirli ürünlerin üzerinde veya içinde 2-fenilfenol, klormekvat, cyflufenamid, siflutrin,
dikamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, indoksakarb, izoprotiolan, mandipropamid,
metaldehit, metkonazol, fosmet, pikloram, propizamid, piriproksifen, saflufenacil, spinosad ve
trifloksistrobin için maksimum kalıntı seviyelerine ilişkin 24 Haziran 2014 tarihli ve 737/2014
sayılı Komisyon Tüzüğü
4. Yem katkı maddesi olarak Pediococuss pentosaceus (NCIMB 30068) ve Pediococuss
pentosaceus (NCIMB 30044)’un yetki reddine ilişkin 11 Temmuz 2014 tarihli ve 754/2014 sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğü
5. Bakır içeren biyosidal ürünlerin temel kullanım için piyasaya arzı ile ilgili 10 Temmuz 2014
tarihli Komisyon Kararı (2014/459/EU)
6. Üçüncü ülkelerden organik ürünlerin ithalatına yönelik düzenlemeler konusunda 834/2007
sayılı Konsey Tüzüğünün yürütülmesi için detaylı kuralları belirleyen 1235/2008 sayılı Tüzüğü
tadil eden ve düzelten 30 Temmuz 2014 tarihli ve 829/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

T.C. Resmi Gazete

7. Ortak Tarım Politikasının ortak izleme ve değerlendirme çerçevesinin uygulanması için
ayrıntılı kuralları belirleyen 22 Temmuz 2014 tarihli ve 834/2014 sayılı Komisyon Uygulama
Tüzüğü
8. Organik üretim, etiketleme ve kontrol ile ilgili organik üretim ve organik ürünlerin
etiketlenmesine ilişkin 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün yürütmesi için ayrıntılı kuralları
belirleyen, 889/2008 sayılı Tüzüğü tadil eden, 31 Temmuz 2014 tarihli ve 836/2014 sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğü

1.Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/15), 04.07.2014, No: 29050
2. Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09.07.2014, No: 29055
3. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 23.07.2014, No: 29069

TAIEX Faaliyetleri

4. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/36), 23.07.2014, No: 29069

Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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AB’DE HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHINA
İLİŞKİN YENİ YASAL DÜZENLEMELER
Işık ERŞAN
AB Uzman Yrd.

Avrupa Komisyonu, 6 Mayıs 2013 tarihinde hayvan
hastalıklarına ilişkin tüm AB mevzuatını revize
ederek, “Hayvan Sağlığına İlişkin Tüzük” teklifini
tamamlamıştır. Bu teklif, tarım ve gıda sektöründeki
sağlık kuralları hakkında daha geniş bir paketin – Daha
Güvenilir Gıda için Daha Akılcı Kurallar - parçası olarak
sunulmuştur.

önlemlerle geçici hükümlere ilişkin 200’ün üzerinde
uygulama tasarrufundan oluşmaktadır.
Bilimsel Temelli Kontroller
Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınması gereken
önlemlere karar verilebilmesi için epidemiyolojik veriye
ihtiyaç olup hastalık etkeni, bulaşma yolları, hastalığın
coğrafi dağılımı, sağlık etkileri ve popülasyondaki
gelişimi dikkate alınmalıdır. Avrupa Gıda Güvenilirliği
Otoritesi (EFSA) bilimsel tavsiye sağlarken, Gıda Zinciri
ve Hayvan Sağlığı Daimi Komisyonu başta olmak üzere
danışma grup ve komiteleriyle görüşmelerle önlemler
geliştirilebilmektedir.

MEVCUT AB HAYVAN SAĞLIĞI POLİTİKASININ
TEMELLERİ
Koordineli Eylem
Bazı hayvan hastalıklarının ciddiyeti ve bulaşıcılığı ile
sınır ötesi tehlikeleri nedeniyle AB düzeyinde koordineli
bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir. Hayvan
sağlığı politikası; ortak tarım, balıkçılık, halk sağlığı ve
tüketicinin korunması, iç pazar, ticaret ve çevreye ilişkin
AB politikaları açısından zorunludur.

2007-13 Hayvan Sağlığı Stratejisi
2004 yılında Komisyon tarafından gerçekleştirilen bir
değerlendirmeyle AB’nin hayvan sağlığı politikasının,
riskleri ve hastalıkların görülme sıklığını azaltmada
başarılı olduğu ortaya konmuştur. Ancak sistemin
karmaşıklığı ve genel bir strateji olmaması önemli bir
zayıflık olarak görüldüğü için 2007-13 stratejisi ortaya

Kapsamlı Mevzuat
AB’de hayvan sağlığı mevzuatı, 50’nin üzerinde tüzük
ve direktif ile özellikle hastalık salgınlarına ilişkin
9
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konmuştur. Bu stratejinin dört sütunundan biri de tek
ve daha açık bir mevzuat çerçevesinin amaçlanması
olarak belirlenmiştir (Stratejinin diğer sütunlarını
önceliklerin belirlenmesi, kontroller ile inovasyon &
araştırma oluşturmaktadır).
BAŞLICA ZORLUKLAR
Mevcut Mevzuatın sayıca çokluğu ve karmaşıklığı
Mevcut AB hayvan sağlığı kuralları oldukça
karmaşıktır. Bu husustaki problemler:
-Politika yaklaşımı, çeşitli aktörlerin rolleri ve
görevlerine ilişkin yasal hükümlerde tutarsızlık,
-Yetkili makamların (veteriner hizmetleri), “resmi”
ve “onaylı” veteriner hekim ve teknisyenlerin
(nitelikleri ve eğitim ihtiyaçları da dâhil olmak
üzere) tanımlarındaki farklılıklar ve görevlerindeki
belirsizlikler,
-Belirsiz yükümlülükler (örneğin hayvan bakıcıları
tarafından alınması gereken önlemler) ve Üye
Devletler arasındaki çeviri farklılıkları,
-Aşırı idari yük, idari gerekliliklerin bazen riskle
orantısız şekilde olması,
-Belirli hayvan sağlığı kurallarının (özellikle ithalatta)
uzmanlaşma için zor ve uygulamada külfetli olmasıdır.
AB-içi Canlı Hayvan Ticaretinde Zorluklar
Enfeksiyöz etkenler, doğrudan temasla veya kontamine
ekipman veya taşıyıcılarla bulaşabilmektedir. Canlı
hayvanların AB’de hareketleri bu nedenle serbest
değildir ancak ağır ve tekrarlanan prosedürler ve sağlık
şartlarına tabidir. Örneğin veteriner kontrolleri, sağlık
sertifikaları, hareket bildirimleri (hem ulusal hayvan
kayıt veritabanları hem de TRACES sistemine)
gerçek risk düzeyine bakılmaksızın istenmektedir. Bu
bağlamda, riskler hayvanların aynı sağlık statüsüne
sahip olduğu durumlarda ve aynı hastalık kontrol
önlemleri alınan bölgeler veya bölümler içinde
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karşılaştırılabilir. Ancak “bölüm” konsepti henüz
hayvan hareketlerine uygulanmamaktadır (Kuş gribi
ve akuatik hayvan hastalıkları hariç). Kurallar, aynı
zamanda Üye Devletlerin iç sağlık durumlarına göre
ulusal düzeyde geliştirilmektedir. Her ne kadar bazı
bölgelerde hastalık eradikasyonunda başarılı olduğu
ortaya konsa da bu sistem tek pazarla uyumlu değildir.
Yol Gösterici Genel Stratejinin Yetersizliği
AB’nin hayvan sağlığı politikası zamanla gelişmiş,
hastalık krizleriyle şekillenmiştir (örneğin 2006’da
kuzey ülkelerdeki ilk Mavi Dil vakaları veya 2011’de
Schmallenberg virüs tespiti). Kaynaklar, risk ve farklı
hastalıkların tehlike sınıflandırılması göz önünde
bulundurularak kriz nedeniyle kısa süreli ihtiyaçlara
tahsis edilebilmektedir. Bu kademeli yaklaşım her
zaman için hastalığın yeniden ortaya çıkmasına
veya yeni bir hastalığın görülmesine ilişkin uygun
mekanizmaları barındırmayabilir.
Hastalıkların Önlenmesinde Odaklanma Eksikliği
2007-13 AB Hayvan Sağlığı Stratejisi, “Koruma
tedaviden iyidir” yaklaşımını yüceltmektedir.
Ancak hastalık sürvelans mekanizmaları yetersizdir.
AB mevzuatında sadece birkaç mekanizma hayvan

İnceleme
bakıcıları tarafından hastalık önleyici önlem alınmasını
desteklemektedir. Hayvanlarla uğraşan insanlar,
çoğunlukla hayvan sağlığı alanında yeterli bilgi ve
eğitime sahip değildir. AB mevzuatı aşılamanın daha sık
kullanımına izin vermeye henüz uyarlanmamıştır.
HAYVAN SAĞLIĞINA İLİŞKİN
TEKLİFİNE GENEL BAKIŞ

olduğu için bu hususta önemli bir değişiklik yapılması
öngörülmemektedir.
Yükümlülüklerin Açıkça Belirlenmesi
Yeni yasayla operatörlerin, hayvan sahipleri, veteriner
hekim ve veteriner teknisyenleri, laboratuvarlar ve
yetkili otoritelerin yükümlülükleri belirlenmektedir.
Operatörler, hayvan sağlığı profesyonelleri ve evcil
hayvan sahipleri, sorumlulukları altındaki hayvanların
sağlığından ve bunlara ait ürünlerin hijyeninden,
hastalıklardan korunmalarından ve uygun biyogüvenlik
önlemlerinin alınmasından sorumludurlar. Operatör
ve hayvan sağlığı profesyonelleri; hayvan hastalıkları
(zoonozlar dahil), biyogüvenlik önlemleri ve hayvan
sağlığı, refahı ile insan sağlığı arasındaki etkileşim
hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Gerekli bilgi
eğitim ve iş tecrübesi ile sağlanabilir.

TÜZÜK

Tek Bir “Hayvan Sağlığı Yasası”
Komisyon yaklaşık 40 tüzük ve yönetmeliği
basitleştirerek tek bir tüzük çatısı altında birleştirmeyi
teklif etmektedir. Teklifle, 2007-13 hayvan sağlığı
stratejisini etkin şekilde uygulamak amaçlanmaktadır.
Risk temelli ve daha koruyucu bir hayvan hastalığı
politikası (biyogüvenlik ve sürvelansa verilen önemin
artması, raporlama, aşılama için açık bir politika) için
genel prensip ve kurallar belirlenecektir. Bu prensip ve
kurallar aynı zamanda Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
(OIE) ile uyumlu olarak ticareti kolaylaştıracak ve
güvenilir hale getirilmesine olanak sağlayacak;
tehlikelere müdahalede (yeni ortaya çıkan riskler,
iklim değişikliği) ve yerel koşullara göre ayarlanmada
daha fazla esneklik tanıyacak, hayvan bakıcılarının
sorumluluklarını belirleyecektir. Söz konusu teklif,
harcamalar ve resmi kontrolleri (ayrı bir teklife
konudur) kapsamamaktadır. Hayvansal yan ürünler,
TSE ve zoonozlar (özellikle Salmonella) hakkındaki
kurallar ise değiştirilmeyecektir.

Veteriner hekim; hastalıkların ortaya çıkması, gelişim
ve yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri
almakla yükümlüdür. Ayrıca hastalığın erken teşhisini
sağlamalı, gerekli tanıyı koymalı veya semptomatik
tedaviye başlamadan hastalığı doğrulamalıdır. Bunların
yanı sıra, hayvan sağlığı hususunda farkındalık
sağlanmasında, hastalıkların önlenmesinde ve
hastalıkların erken teşhisi ile acil müdahale edilmesinde
aktif rol oynamalıdır.
Risk Temelli ve Koruyucu Yaklaşım
Teklif, AB’nin belirli önlemler uygulayacağı hastalıklar
ve türleri sıralamasını öngörmektedir. Risk temelli
değerlendirme ve hastalıkların sınıflandırılması için
genel kriterler belirlenmiştir. Hastalıkların listelenmesi
Komisyon’un uygulama tasarrufları aracılığıyla
sağlanacaktır.

Daha Geniş Kapsam
Teklifin kapsamına tüm hayvan çeşitleri alınmakta,
sadece insanlar tarafından bakılan evcil hayvanlar,
hayvanat bahçelerinde, tarımsal ve sportif faaliyetler
amacıyla barındırılanlar değil hastalıkların kontrol
altına alınması amacıyla vahşi hayvanlar da dâhil
edilmektedir. Karasal hayvanlarla (omurgalı ve başta
arı olmak üzere omurgasızlar) birlikte sucul hayvanları
da kapsamaktadır. Sucul hayvan sağlığı kuralları
zaten yeni yasa teklifinde yer alan politikaya uygun

Hastalık Kontrol Önlemleri
AB tarafından belirlenen çoğu önemli hastalığın
kontrolü ve önlem alınması (acil durum planı, aşılama
uygulanması olasılığı ve aşı bankaları) zorunludur.
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Eradikasyon programları, hastalığın ciddiyeti ve
sınıflandırmasına göre zorunlu veya gönüllü olabilir.
Ek önlemler Üye Devlet tarafından belirli şartlar
altında (özellikle iç pazarla ilgili olarak) Komisyon
ile koordineli bir şekilde alınabilir. Mevzuat teklifi,
listelenen hastalık mihrakında ulusal ve AB seviyesinde
alınacak acil önlemleri de kapsamaktadır (yeni bir
hastalık etkeni veya hastalığın yeni bir bölgede
görülmesi gibi).
Operatörler, sorumlulukları altındaki işletmelere;
işletme tipi, barındırılan hayvanların türü ve kategorisi,
kalite kontrol programları veya resmi kontroller göz
önünde bulundurularak işletmenin teşkil ettiği riske
bağlı sıklıkta, veteriner hekim tarafından hayvan
sağlığı ziyaretleri gerçekleştirilmesini sağlamalıdırlar.
Bu ziyaretlerde, listelenen veya yeni ortaya çıkan
hastalıklara ilişkin bulguların saptanması ile
operatörlere işletmeye ilişkin biyogüvenlik ve
hayvan sağlığı hususlarında danışmanlık sağlanması
amaçlamaktadır.
Hayvan Hareketleri
Teklif, hayvanların izlenebilirliği için temel
gereklilikleri (işletme ve taşıyıcıların kayıt ve onayı,
kayıt tutulması, hayvanların kimliklendirilmesi, hareket
ve sertifikalandırma sistemlerine ilişkin ihtiyaçlar)
sağlamaktadır. Canlı hayvan ve ürünlerine ilişkin özel
şartlar da yer almakta olup bu şartlar, karasal hayvanlar
ve su ürünleri için ayrı olarak belirlenmiştir.
Karasal hayvanlara ilişkin hükümler; özellikle kesim
olmak üzere varış yerlerine göre veya evcil hayvan,
kanatlı, sığır gibi türlerine göre gruplara ayrılmıştır.
Ancak karasal hayvanların hareketlerine ilişkin kurallar
ulusal hudutlar temel alınarak (sınır aşan transferlerde)
olduğu gibi kalmıştır. Su ürünleri için söz konusu
kurallar hastalık bölge ve bölümlendirilmelerine
dayanır.
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AB’ye Giriş
Hayvanların ve ürünlerinin AB’ye girişi, izin verilen
ülke ve işletmelerden temel mevcut kurallara göre,
hayvan sağlığı sertifikaları ve hastalıklara ilişkin özel
kurallara göre gerçekleştirilir.
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Tutumu
2008 yılında AP, “2007-13 Hayvan Sağlığı Stratejisi”
ile hayvan sağlığını belirleyen temel kuralların tek
bir mevzuat altında birleştirilmesi gerektiği görüşünü
savunmuştur. Risk sınıflandırmasının önemi,
yetiştiriciler, hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin
hastalıkların önlenmesi ve tespitinde temel rolleri ile
ilgili hususlara ve özellikle “Koruma tedaviden iyidir”
yaklaşımına desteğini ifade etmiştir. Ayrıca haksız
ticari ayrımcılıklara karşı koruyucu aşılama için eyleme
geçilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. 2013 yılında
evcil hayvanlara ilişkin yürürlüğe giren mevzuatın
bu yasa kapsamına alınarak mülga olması gerektiğini
belirtmiştir.
Yasa teklifinin Parlamento’da görüşülmeye başlanması
sonucu hazırlanan görüşü AP, 15 Nisan 2014 tarihinde
oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu görüşe göre,
incelenen tüzük ile zoonoz hayvan hastalıklarından
korunma ve kontrole ilişkin kuralların düzenlemesi,
hastalıktan ari alan ve bölgelerin bildiriminde ilerleme
sağlanmasını kolaylaştıracak araçlar ve mekanizmalar
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kurulması, öncelikli eylemlerin belirlenmesi
ve sorumlulukların paylaştırılması gerektiği
öngörülmektedir. Görüşte ayrıca, nadir görülen hayvan
ırklarının korunması ve biyoçeşitliliğin göz önünde
bulundurulması gerektiği ifade edilmektedir. Üye
Devletlerin antibiyotiğe direnç konusuna özel önem
vermesi ve bu alanda ulusal plan hazırlarken daha iyi
bir eğitim sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Tüzük
ekinde listelenmeyen, antibiyotiğe dirençli hastalıklara
ilişkin de stratejik önlemler alınmalıdır.

sorumluluğu olarak kabul edilmesini, köpeklerin
kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesini
desteklemektedir. Zoonozların bildiriminde veteriner
hekimlerle birlikte doktorların sorumlu olmasının
“Tek Sağlık” prensibinin önemini vurguladığını
bildirmektedir.
FVE, veteriner hekim tanımının varlığından
memnuniyet duymakta ancak hayvan sağlığı
profesyonelleri, akuatik hayvan sağlığı profesyonelleri
ve arı sağlığı profesyonelleri gibi tanımların
sunulması ile bu tanımlara ilişkin yeterli şartların
açıklanmamasına ilişkin kaygılarını ifade etmektedir.

AP özellikle hayvan refahının hususunda hayvan sağlığı
ve halk sağlığı ile yakın ilişkisinin altını çizerek,
metinde bu konuya atıflarda bulunmuştur. Özellikle

Sonuç

AB’nin İşleyişine ilişkin Antlaşma’nın 13. Maddesine
atıfta bulunularak hayvanların duygu sahibi canlılar
olduğunu vurgulamak amaçlanmıştır. Hayvanların
taşınmasında yolculuk süresinin ve toplama sayısının
göz önünde bulundurulması gerektiği bildirilmiştir.
Listelenen hastalıklara ilişkin olarak risk temelli
önlemler, Üye devletlerin (3. ülkelerle işbirliği içinde)
sınırlarında uygulanmalıdır. Ayrıca köpeklerin kaydı
ve kimlik altına alınması gerekliliği ifade edilmiş,
bu konuda 2019 sonuna kadar Üye Devletlerin
çalışmalarına ilişkin Komisyon’dan rapor talep
edilmiştir.

AB’nin hayvan sağlığına ilişkin tüzük teklifiyle; hali
hazırda yürürlükte olan 2007-2013 Hayvan Sağlığı
Stratejisi kapsamında öngörülen koruyucu hekimlik
yaklaşımının tüm hayvan sağlığı mevzuatına etkin
şekilde uyarlanması amaçlanmaktadır.

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu’nun (FVE)
Tutumu

Söz konusu tüzüğün, veteriner hekimlerin
yükümlülüklerinin ortaya konulması, özellikle
çiftliklere gerçekleştirilecek hayvan sağlığı ziyaretleriyle
hayvan sağlığı ve refahı ile biyogüvenlik hususlarında
ilerleme kaydedilmesi ile köpeklerin kayıt ve
kimliklendirilmesine ilişkin getirdiği düzenlemeler
bağlamında, mevcut politikanın gelişiminde önemli
faydaları olacaktır.

FVE, teklifi memnuniyetle karşılayarak, koruma
prensibinin öne çıkarılmasını (özellikle çiftliklere
hayvan sağlığı ziyaretleri, hastalıkların önlenmesi,
biyogüvenlik gibi alanlarla ilgili olarak düzenli olarak
ziyaretler gerçekleştirilmesi) ve iyi işleyen veteriner
hizmetlerinin sağlanmasının Üye Devletlerin

Teklifte hayvan refahına yapılan atıflar olumlu bir
gelişme olarak kabul edilmektedir. Ancak bu alanda
daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğu yönünde
paydaşlardan gelen görüşler ışığında, hayvan refahına
ilişkin bir tüzük teklifi hazırlanması da Komisyon’un
gündemine girmiştir.
KAYNAKLAR

1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130604/LDM_BRI(2013)130604_
REV1_EN.pdf
2. http://www.fve.org/uploads/publications/docs/13_002_ahl_oc_final.pdf
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İstatistikler
Organik Tarım Konusunda Avrupa Komisyonu Araştırması
Avrupa Komisyonu tarafından 24 Temmuz 2014 tarihinde organik tarıma ilişkin
bir araştırma yayımlanmıştır. Yapılan bu son araştırmalara göre Avrupa Birliği’nde
(AB) organik tarım sektörü hızla büyümektedir. Bu kapsamda, AB’de organik tarım
yapılan arazi her sene 500 000 hektar artmaktadır. Bunun sonucu olarak organik
tarım faaliyeti yapan işletme sayısı 186 000’i geçmiş olup, toplamda 9,6 milyon
hektar alanda organik üretim yapılmaktadır.
AB 27’de organik üretim alanı ve organik üretim yapan işletme sayısı artışı:
Organik üretim yapılan alan +%55

Organik üretim yapan işletme sayısı +%50

2003-2010 yılları arası organik tarımdaki değişim

AB 27’de toplam hayvansal üretim içerisinde organik üretimin payı, 2010:

Bahsekonu araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
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Ülke Tanıtımı
FİNLANDİYA (FI)

“İştah, yemek yedikçe artar.”

					

Fin Atasözü

• Tarım sektörü, toplam GSYH’nin %2,9’unu oluşturur
(2013 ).
Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 4,6’sına
tekabül eder (2012).
Finlandiya’nın tarımsal üretiminde arpa, yulaf, buğday
gibi tahıllar ile sebze üretimi öne çıkar. Hayvansal
ürünlerde ise domuz ve sığır üretimi ile süt inekçiliği
yaygın olarak yapılır. Bitkisel üretim, toplam tarımsal
hasılanın %42,6’sını, hayvansal üretim ise %57,6’sını
oluşturur (2013).
2013 yılında Finlandiya, 2,6 milyar Avro’luk
tarımsal ihracat,5 milyar Avro’luk tarımsal ithalat
gerçekleştirmiştir.
Fin
mutfağının
dikkat
çeken
özelliklerinden bir tanesi, geleneksel
yiyecekleri ile üstün nitelikli yemekleri
(haute cuisine) çağdaş pişirme yöntemleri
ile birleştirmiş olmasıdır. Ülkenin batı
kısımlarında et ve balık, doğu kısımlarında
ise sebze ve mantar ağırlıklı yemekler
öne çıkar. Kepekli ürünler ve böğürtlen,
ahududu gibi yabani yemişler sıklıkla
Fin yemeklerinde kullanılan ürünler
arasındadır. Av hayvanlarından yapılan
yemeklerin yanı sıra, perunamuusi,
Lihapullat, Leipajuusto ve Hernekeitto
Fin mutfağının öne çıkan yemekleri
arasındadır.

Helsinki
Kişi başına kazanılan madalya sayısı bakımından
Finlandiya, Olimpiyat tarihindeki en başarılı ülke
konumundadır. Finlandiya’da, çok sayıda farklı
spor dalının vardır. Finlilerin milli sporu olan
pesapallo ile buz hokeyi, atletizm, kayak ve motor
sporları en popülerleridir ve önemli isimleri dünya
spor tarihine kazandırmıştır. Bunlar arasında
Formula 1 şampiyonu Mika Hakkinen, Kimi
Raikkonen, Ralli şampiyonu Juha Kankkunen
ve Tommi Makinen ve futbolcu Jari Litmanen
bulunmaktadır. Ayrıca Fİnlandiya, Nightwish,
H.I.M, Apocalyptica, Children of Bodom gibi
dünyaca ünlü müzik gruplarına sahiptir.

Leipajuusto
Finlandiya’nın iklimi ve toprak yapısı tarımsal
ürünlerin yetişmesini zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle, geleneksel olarak tarım ve ormancılık
içiçedir; yaz aylarında tarla çalışmaları, kış
aylarında odunculuk yapılır. Ülkenin yaklaşık
% 70’i ormanlarla kaplıdır. Ortalama ekilebilir
arazinin büyüklüğü 29.97 hektardır. 20062011 yılları arasında ormanlık alan (korunan
alanlar dahil) 26.263.000 hektar olup, bunun
% 52,1’i özel kişilere, % 7,7’si şirketlere, % 35,1
‘i devlete aittir.
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Mika Hakkinen

H.I.M

Tarja Turunen

Biliyor Musunuz ?
EFSA (European Food Safety Authority)
EFSA (Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi), Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Üye Devletlerinden ayrı
olarak çalışan ve AB bütçesinden finanse edilen bağımsız bir
Avrupa ajansıdır.
1990’ların sonunda yaşanan bir dizi gıda krizinden sonra Ocak 2002’de kurulan EFSA, Avrupa Birliği’nin gıda ve
yem güvenilirliğine ilişkin risk değerlendirme sisteminin kilit
taşıdır.
EFSA, AB gıda güvenilirliğini geliştirmeyi, tüketicileri yüksek düzeyde
korumayı ve AB gıda arzına olan güveni iyileştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleyen geniş çaplı bir programın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.
Ulusal makamlarla yakın işbirliğinde ve ilgili paydaşlarla da açık istişare
içerisinde faaliyet gösteren EFSA, mevcut olan ve yeni gelişen riskler konusunda bağımsız bilimsel görüşler ve açık bir iletişim sağlamaktadır.

Uzman Gözüyle
Aylık süreli yayın

Dr. Kerim Nida ÇALIM, Daire Başkan V.
Genel Yayın Yönetmeni
Editoryal Kurul

Yayın Danışmanları

Katkıda Bulunanlar (devam)

G. Şahika ATILGAN
Yayın Koordinatörü
Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
Haber ve Görsel Yayın Koordinatörü

Arzu YÜRÜKÇÜ
F. Ömer TİRYAKİOĞLU
Nursel KILIÇ
Tamer KÖSE
Katkıda Bulunanlar

Gülçin Elif SÖĞÜT
Neslihanece KORKMAZ
Yahya KARAKUŞ
Esra ÜNAL
Şenel Birceyudum EMAN
Özge BOZKUŞ
Doğuş Gökhan ÇEVİK
Işk ERŞAN
Nihal Destan AYTEKİN

Tamer KÖSE
Şebnem TÜZÜN KEZER
Murat ASLAN

Soru ve önerileriniz için e-posta adresimiz: uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
www.tarim.gov.tr/abdgm
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