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Son beş yılda Üye 
devletlerin yet-
kili makamla-
rından, paydaş-
lardan, Avrupa 
Komisyonu Sağlık 
ve Tüketici Genel 
Müdürlüğü’nden 
(DG SANCO) ve 
Gıda ve Veterinerlik 
Ofisi’nden (FVO) 
elde edilen bulgu-
lar neticesinde bu 
tüzükte bir takım eksiklikler olduğu saptanmış-
tır. 

Gıda ve yemin kontrollerine ilişkin mevzuatı 
geliştirmek, hayvan sağlığı ve refahı kurallarını 
düzenlemek amacıyla hazırlanan resmi kontrol-

lere ilişkin 882/2004 
sayılı Tüzükte, 
Komisyon tarafın-
dan tarım-gıda zinciri 
boyunca sistemin sade-
leştirilmesine yönelik 
bir takım düzenleme-
ler önerilmiştir.

Komisyon’un değer-
lendirmesine göre söz 
konusu öneri, resmi 
kontrolleri düzenleyen 

882/2004 sayılı mevcut Tüzüğün kapsamını 
genişletecektir. AB kontrol sistemlerindeki zayıf-
lıklar ele alınacak ve bu konuda ulusal makam-
lara tarım-gıda zinciri boyunca kontrol kuralla-
rının uygulanmasına ilişkin yaptırım sağlamak 
için daha fazla yetki verilecektir.

AB’DE RESMİ KONTROLLERE 
İLİŞKİN YENİ KURALLAR

Gıda ve yemin kontrollerine ilişkin mevzuatı geliştirmek, hayvan sağlığı ve refahı kurallarını 
düzenlemek amacıyla hazırlanan resmi kontrollere ilişkin 882/2004 sayılı Tüzükte, Komisyon 
tarafından tarım-gıda zinciri boyunca sistemin sadeleştirilmesine yönelik bir takım düzenlemeler 
önerilmiştir.

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        

24 Eylül 2013 tarihinde, OTP 
reformu konusunda mali 
konularla ilişkili karara bağ-
lanamayan birkaç konuda da 
nihai uzlaşıya varıldı.

Komisyon, 9 Eylül 2013’te, 
hızla büyüyen istilacı tür teh-
didini engellemek ve yönetmek 
için bir Tüzük teklif etti. 

Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı 
Daimi Komitesi (SCoFCAH) 
Kontroller ve İthalat Koşulları 
Grubu toplantısı gerçekleştiril-
di.
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Öncelikle Kurban Bayramınızı kutluyor ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmiş 
olduğunuzu umuyoruz. 

Bu sayımızın inceleme yazısını AB’de gıda ve yem alanındaki resmi kontrollere ilişkin 
yeni düzenlemelere ayırdık. Fasıl 11 (Ortak Tarım Politikası) ve Fasıl 13 (Ortak Balıkçılık 
Politikası) reformlarının ardından, Fasıl 12 alanında kapsamlı bir değişiklik önerisi de 
gündemde yerini almış bulunuyor. Özellikle Fasıl 12’nin lokomotifi olan Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğümüzün ilgisini çekeceğine inanıyoruz. 

Serbest Köşemizin bu ayki konusu AB’de Su Ürünleri Tüketimi. Av sezonunun başlaması ile 
birlikte, ülkemizin ihracat potansiyelinin büyük olduğu bu alanda AB’deki eğilimlere kısaca 
bir bakmak istedik.                                                           

Son sayımızda ilginize sunduğumuz Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) köşemiz de artık 
değişmeyen bölümlerimizden biri olarak karşınıza çıkıyor. AB’nin tarımsal yapısını daha iyi 
anlamak ve analiz edebilmek adına, FADN köşemizde yer alan değerlendirmelerin faydalı 
olacağına inanıyoruz. 

Her ay olduğu gibi, AB’den ve ülkemizden güncel haberler, mevzuat seçkisi, TAIEX 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler, “Biliyor musunuz?” köşemiz ve “Ülke Tanıtımı” bu ay da sizlerle. 

Ayrıca, geçen sayımızda sözünü verdiğimiz istatistik bölümümüz de bu sayımızdan itibaren 
bültenimizde yerini aldı. Bu bölümümüzde genel verilerden başlayıp giderek daha spesifik 
istatistiklere yer vermeyi ve bunların yanı sıra belli başlı ürünlerdeki fiyatları da sizlerle 
paylaşmayı planlamaktayız.    

Değerli Okuyucularımız,

Kasım sayımızda, AB ile ilişkilerimizin temel belgelerinden olan İlerleme Raporunun 
yayınlanması ile birlikte yeni değerlendirmeler ve yeni haberlerle buluşmak dileğiyle…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

 Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
İTHALATTA YENİ DÜZENLEMELER

BİYOYAKIT KUllAnImInA SInIrlAmA

Komisyon, 9 Eylül 2013’te, hızla 
büyüyen istilacı tür tehdidini engellemek 
ve yönetmek için bir tüzük teklif etti. 
Avrupa Birliği Denizcilik ve Balıkçılık 
Komiseri Maria Damanaki, bir 
Akdenizli olarak, Doğu Akdeniz’de 
ortaya çıkan yeni deniz türleri hakkında 
artan sayıdaki raporlardan duyduğu 
endişeyi dile getirdi. Balon balığı gibi 
türlerin Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e 
getirildiğini ifade eden Damanaki, 
istilacı yabancı türlerin, AB’deki 
biyoçeşitliliğe verilen zararın ana nedeni 
olduğunun altını çizdi.

Bu konunun su ürünleri yetiştiriciliği 
için ayrı bir önem arz ettiğini bildiren 
Damanaki, yetiştiricilik konusunda 
zaten bir tüzüğün bulunduğunu ve 
bu tüzüğün muhafaza edileceğini 
belirtti ve sektörün yeni tüzükten 
etkilenmeyeceğini ifade etti.

Yeni tüzük teklifi, istilacı yabancı türlere 
yönelik eylem planlarının, koruma 
politikaları ile rekabetçilik arasında 
dengede olmasını sağlamakta.

Kaynak: Avrupa Komisyonu

İSTİlACI TÜrlEr İÇİn YEnİ DÜZEnlEmE

Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (JRC)’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre, AB’nin biyoyakıt üretimini 
desteklemediği bir senaryoda Avrupa’da 2020 yılında 
bitkisel yağlar gibi bazı gıda ürünlerinin şimdiye oranla 
%50, dünyada ise % 15 daha ucuz olacağı tahmin 
ediliyordu. Zira soya ve palm yağı biyoyakıt üretiminde 
kullanıldığında, gıda amaçlı yağ arzı azalıyor ve dolayısıyla 
bu fiyatlarda artışa yol açıyor. 

JRC’nin bu raporunu yayımlamasının ardından, 11 Eylül’de 

Avrupa Parlamentosu, AB’de ulaşımda kullanılan toplam 
yakıt içinde biyoyakıtların payının 2020’ye kadar % 6 
ile sınırlandırılması kararı aldı. AB ülkeleri ise bu konu 
üzerinde henüz ortak bir tutuma varamadılar. 

Raporda, AB’nin üretimi sınırlama teklifinin kabulü 
halinde, küresel fiyatlarda % 8, biyodizel üretiminde bitkisel 
yağ kullanımında % 28 oranında bir düşüş beklendiği ifade 
ediliyordu. 

Kaynak: euactiv

10-11 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi 
Komitesi (SCoFCAH) Kontroller ve İthalat 
Koşulları Grubu toplantısında, AB’ye ithal 
edilen bazı bitkisel ürünlerin sıklaştırılmış 
kontrollere tabi tutulmasını düzenleyen 
669/2009 sayılı Tüzüğün EK-1’inin gözden 
geçirilmesi kapsamında, ülkemizden ithal 
edilen domateslerin Tüzük EK-1’indeki listeden 
çıkarılmasına karar verildi. Değişikliklerin 1 
Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmesinin 
beklendiği ifade edildi. Aynı toplantıda 
İtalya’da ortaya çıkan yüksek patojenik kuş 
gribi hastalığının H7N7 alt türü ile ilgili olarak, 

anılan ülke delegasyonu tarafından yapılan 
sunuşa DG SANCO internet sayfasından 
erişim sağlanabilmektedir. Bu toplantıda 
2013/433/EU sayılı İtalya’da ortaya çıkan 
hastalık nedeniyle daha fazla yerde 
koruma bölgeleri ilan edilmesine 
yönelik Kararın ekinin değiştirilmesi 
konusunda mutabık kalındığı ve 
mutabakat çerçevesinde kabul 
edilen Karar’ın, 13 Eylül 
2013 tarihinde AB Resmi 
Gazetesi’nde yayımlanarak 
yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kaynak: DG SANCO
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AVRUPA BALIK PAZARININ HâKİMİ TÜRKİYE

 

AB’den Haberler

Avrupa’da satılan her 3 balıktan birini ihraç eden Türkiye, 
bu alandaki pazar payını artırmak istiyor.
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, su ürünleri ve 
mamulleri sektöründe yurtiçi ve yurtdışı talebin artırılması 
nedeniyle hem birliğin hem de hükümetin pazarlama 
stratejileri konusunda araştırma ve tanıtıma yönelik 
çalışmalara yoğunluk verdiğini söyledi.
Temmuz ayı itibarıyla ülke genelinde su ürünleri ve 
hayvansal mamul ihracatında yüzde 39’luk artış yaşandığını 
vurgulayan Yamanyılmaz, 2023’de 5 milyar dolar ihracat 

hedeflendiğini bildirdi.
Türkiye’nin su ürünleri ihracatının sürekli yükseldiğine 
işaret eden Yamanyılmaz, tesislerimizin AB standartlarında 
üretim yaptığını ve su ürünlerinin ülkemiz ihracatında 
ayrı bir önem taşıdığını belirtti. 
Su ürünleri ihracatımızda levrek, çipura, alabalık ve 
orkinos öne çıkmakta. Su ürünleri yaptığımız AB 
ülkelerinin başında İtalya, Yunanistan, Hollanda ve 
İspanya geliyor. 

Kaynak: Hürriyet

GIDA ETİKETlErİnDE YEnİ TÜZÜK
25 Temmuz 2013 tarihinde 608/2004 
sayılı fitosterol, fitosterol ester, fitostanol 
ve/veya fitostanol ester eklenmiş gıda 
ve gıda bileşenlerinin etiketlenmesine 
ilişkin tüzüğü değiştiren 718/2013 sayılı 
Komisyon Tüzüğü yürürlüğe girdi. Yeni 
Tüzüğe göre, 15 Şubat 2014 tarihinden 
itibaren AB pazarında bulunan, söz konusu 
sterol ve stanolleri içeren ürünlerin kandaki 

kolesterol seviyesinin düzenli ölçümünü 
yapmayan tüketiciler için uygun olmadığına 
dair bir uyarı etiketi bulundurması 
gerekmekte. Belirtilen tarihten önce pazara 
girmiş ancak bu Tüzüğe uygun olmayan 
ürünlerin stokları tükenene kadar pazara 
sürülebileceği bildirildi.

   Kaynak: EU Rapid

ABD Kongresi’nde yeni mali 
dönem bütçesine yönelik tekliflerin, 
Cumhuriyetçiler tarafından 
reddedilmesi sonucu ABD hükümeti 
faaliyetlerini durdurdu. Bu sebeple 
ABD’li heyet, Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 

müzakerelerinin ikinci turu için 
gelecek hafta gerçekleştirilecek olan 
Brüksel ziyaretini iptal etti. Eğer 
gerçekleştirilebilseydi, bu anlaşma 
dünyanın en büyük serbest ticaret 
anlaşması olacaktı. 

Kaynak: Euronews

ABD, AB İlE STA GörÜşmElErİnİ DOnDUrDU 
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AVRUPA BALIK PAZARININ HâKİMİ TÜRKİYE

AKDEnİZ VE KArADEnİZ’DE AşIrI AVCIlIK

 

AB’den Haberler

‘Tarım ve Tozlayıcı Canlılar” üzerine Avrupa Ürün Koruma 
Birliği (ECPA), Avrupa Tarımda Sürdürülebilir Kalkınma 
Girişimi (EISA) ve Avrupa Toprak Sahipleri Organizasyonu 
(ELO) tarafından hazırlanan raporun ikinci baskısı Eylül 
2013’te yayımlandı. Güncellenmiş raporda özellikle 
pestisit kullanımı açısından arı sağlığı ve tozlayıcı canlıların 
korunması konusunun altı çizildi. 

Rapor, tozlayıcı canlıların tarım açısından önemini 
vurgulamakta ve tozlayıcı canlı nüfusu ile tarımsal verimliliği 
korumak ve geliştirmek için alınabilecek tedbirleri 
incelemekte. Raporda, tozlayıcı canlılar ile tarımın ilişkisi 

anlatılırken tozlayıcı canlı türleri için olası tehditler, özellikle 
bal arılarının tarım ve arıcılık açısından önemini göz önünde 
bulundurarak irdelenmekte.

Rapora göre, ürün koruma endüstrisi ve çiftçiler de dâhil 
olmak üzere tüm paydaşların, türlerin azalmasını önlemek ve 
biyoçeşitlilik ile tarımsal verimlilik açısından en iyi sonuçları 
verebilecek çözümleri desteklemek amacıyla birlikte 
çalışması gerekmekte.

                          Kaynak: ECPA

TOZLAYICI CANLILAR RAPORU YAYIMLANDI

10-12 Eylül 2013 tarihinde Veteriner 
Hekimlikte Kullanılan Tıbbi 
Ürünlere Yönelik Komite Toplantısı 
gerçekleştirildi. Yıllık değerlendirme 
çalışması sonucunda Komite, Zulvac 
1+8 Bovis ve Coxevac için pazarlama 
iznine dair verilerin, özel hükümleri 
tam olarak karşılamaları sebebiyle 
pazar izni bakımından onaylandığını 
açıkladı. Onsior ve Eastoic için 
ise, risk- fayda dengesinde kalite, 
güvenilirlik, etkinlik bakımından pazar 
izni alabilmesi için yenilenmeye gitmesi 

gerektiği ifade edildi. Gıda olarak 
tüketilen memelilerde İvermectin’in kas 
içi kullanımında en üst rezidü sınırının 
37/2010/EC no’lu AB Komisyon 
Tüzüğü’nde belirtilen değerlere 
alternatif enjeksiyon limit belirlenmesi 
yönünde öneri getirildi. Ayrıca, Porcilis 
AR-T DF’nin laktasyon ve gebelikte 
kullanımına yönelik tedbir alınması 
gerektiği tavsiye edildi.

Kaynak: EMA

VETErİnEr TIBBİ ÜrÜnlErE İlİşKİn KArArlAr

Avrupa devletlerindeki balık stoklarının ve 
balıkçılık filolarının durumunun gözden 
geçirilmesi amacıyla 17 Eylül 2013’te 
Brüksel’de bir seminer düzenledi. Seminere 
Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık 
Komiseri Maria Damanaki’nin yanı sıra, AB 
kurumları, ulusal temsilciler, STK’lar balıkçılık 
sanayii temsilcileri ile çevre temsilcileri katılım 
sağladı.

Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve 
Karadeniz’deki stokların biyolojik durumu 
ile AB balıkçılığının ekonomik performansı 
hakkındaki güncel bilgilerin değerlendirildiği 
seminerde, Kuzeydoğu Atlantik’teki balık 
stoklarının yavaş yavaş iyileştiği, ancak 

Akdeniz ve Karadeniz’deki balık stoklarının 
%95’inin aşırı avlanmış durumda olduğu 
belirtildi. Seminerde, STECF ve GFCM, 
sürdürülebilir avlanma seviyesini 
yakalayabilmek için toplam avların %45 
ila %50 arasında azaltılması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Aşırı avlanmayı önlemek için, 
balıkçıların kullandıkları av 
malzemelerinde daha seçici olmaları 
gerektiği belirtilen seminerde, 
stoklar hakkında bilgi birikiminin 
artmasının Akdeniz için önemli 
bir gelişme olduğu ifade edildi.

 Kaynak: FishnewsEU

ABD, AB İlE STA GörÜşmElErİnİ DOnDUrDU 
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AB’den Haberler

Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar 
Konseyi ve Avrupa Komisyonu, 26 
Haziran’da üzerinde siyasi mutabakata 
varılan OTP reformu konusunda, mali 
konularla ilişkili karara bağlanamayan 
birkaç konuda da 24 Eylül’de uzlaşıya 
vardı. Yine de bu kararın Konsey ve 
Parlamento’da resmi olarak onaylanması 
ve buna ilişkin mevzuatın kabul edilmesi 
gerekiyor. 
Doğrudan ödemeler konusunda uzlaşı, 
destek miktarlarının “zorunlu azaltılması” 
ve “gönüllü sınırlandırılması” unsurlarını 
içeriyor. Bu kapsamda, 150.000 Avro 
üstünde doğrudan ödeme alan çiftliklerin 
ödeme miktarının en az % 5 oranında 
azaltılması kabul edildi. Bu azaltma, 
sadece temel ödeme planına uygulanacak. 
“Dış Yakınsama” adı verilen sistem 

kapsamında da her bir üye devlete 
doğrudan ödemeler için tahsis edilen 
bütçenin birbirine yaklaştırılmasına 
çalışılacak. Buna göre, hektar başına destek 
miktarı AB ortalamasının % 90’ının 
altında olan Üye Devletlerin aldıkları 
destek miktarı ile AB ortalamasının % 90’ı 
arasındaki fark, 2019 itibariyle üçte bir 
oranında azaltılacak. Ortalama miktardan 
daha fazla destek alan Üye Devletlerin 
destek miktarları da buna bağlı olarak 
ayarlanacak.
Uzlaşı ile, OTP’nin iki sütunu (doğrudan 
ödemeler ve kırsal kalkınma) arası fon 
transferine de izin verildi. Böylece Üye 
Devletler, herhangi bir sütun kapsamında 
kendilerine tahsis edilen miktarın % 
15’ini diğer sütuna aktarabilecek. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Toplam tarımsal üretim gelirinden,  üretim masraflarının ve sabit amortismanın çıkarılıp 
tarımsal desteklemelerin eklenmesiyle hesaplanan işletme katma değeri, AB Üye ülkeleri 
arasında bir ayraç olarak kullanılmaktadır. “AB 2012 İşletme Ekonomisi” raporuna göre işletme 
katma değeri Hollanda (100.600 €) ve Romanya (5.800 €) arasında değişmektedir. 

İşletme katma değeri, işletme büyüklüğü ve tipolojiye göre değiştiğinden, işgücü başına işletme 
katma değeri kullanılır. AB’de Danimarka (42.100 €), Hollanda (35.800 €) ve İngiltere (32.700 
€) en yüksek işgücü başına katma değer üreten ülkelerdir. AB ortalamasına (13.900 €) kıyasla 
Danimarka 3 kat fazla verimlilik göstermiştir. Bu ülkelerin yüksek katma değer üretmesinin 
sebebi hayvancılıkta, bahçe bitkileri üretiminde ve süt üreticiliğinde yakaladıkları yüksek 
verimliliktir. 

Diğer yandan, verimliliği düşük üretim tiplerinde ağırlıklı faaliyet gösteriyor olmaları sebebiyle 
Bulgaristan (3.800 €), Romanya (3.650 €) ve Slovakya (1.600 €) en düşük işgücü başına katma 
değer üreten ülkelerdir. Yunanistan ve Portekiz ise tarımsal yapıları çoğunlukla küçük ölçekli 
tarım işletmelerinden oluştuğundan AB-15 kategorisinde en düşük işgücü başına katma değer 
üreten ülkeler sınıfındalardır.                               

Kaynak: AB 2012 İşletme Ekonomisi Raporu

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI

OTP REFORMUNDA SON DURUM
Genel Müdürlüğümüz 
koordinatörlüğünde 2009 
yılında başlayan ve İngiltere-
İ s p a n y a - Y u n a n i s t a n 
ortaklığıyla 2011 yılında 
tamamlanan ‘’Yeni Gıdalar” 
temalı Leonardo Da Vinci 
Ortaklık Projesi 2008, 2009, 
2010 ve 2011 yılları arasında 
desteklenen 193 proje içinden 
Avrupa Birliği tarafından iyi 
uygulama örnekleri arasında 
gösterilen 12 Yıldız Projeden 
biri olarak ödüle layık görüldü. 
Genel Müdürlüğümüz adına 
ödül törenine katılan proje 
irtibat kişisi AB Uzmanı Selda 
TÜRKOĞLU COŞKUN 
ödülünü Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış’tan aldı. 

YEnİ GIDAlAr 
PrOJESİnE öDÜl
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AB’de Su Ürünleri Tüketimi
Yahya KARAKUŞ

 AB Uzman Yrd. 

Günümüzde, hızla artan dünya nüfusu ile birlikte daha 
fazla hayvansal proteine ihtiyaç duyulmaktadır. Su 
ürünleri, küresel çapta protein ihtiyacının %15,7’sini 
karşılayan, sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalar olup 
beslenmede önemli bir yer tutmaktadır. 

AB’de 2009 yılında toplam su ürünleri üretimi 
6.369.756 ton iken tüketim miktarı 11.499.489 tondur 
(1). Üretim ile tüketim miktarı arasındaki makas her 
yıl biraz daha artmakta ve AB’nin kendine yeterliliği 
azalmaktadır (2). Bu nedenle AB su ürünlerine olan 
talebi küresel pazardan karşılamaktadır. En önemli su 
ürünleri ithalatçısı konumundaki AB, 2010 yılında 
parasal değeri 16.558.158.000 € olan 5.336.189 ton 
su ürünleri ithal ederken parasal değeri 2.772.017.000 
€ olan 1.739.017 ton su ürünleri ihraç 
etmiştir.

Su ürünleri tüketimi küresel, bölgesel 
ve ulusal düzeyde çeşitli faktörlerden 
etkilenmekte ve farklılık göstermektedir. 
2007’de Dünya çapında yıllık kişi başı 
tüketim ortalaması 17,8 kg iken AB 
ortalaması 23,3 kg’dır. Bu tüketim 
ortalamaları, AB üye devletleri arasında 
da büyük ölçüde farklıdır. Örneğin, kişi 
başı tüketim ortalaması Portekiz’de 61,6 
kg iken Bulgaristan’da 4,6 kg’dır. Tüketim 
miktarlarındaki bu farklar damak tadı, 
beslenme alışkanlığı, eğitim, gelir düzeyi ve su ürünlerine 
erişilebilirlik gibi çeşitli sebeplere dayanmaktadır. 
Tüketilen türler ve ortalama tüketim miktarı da ülkeden 
ülkeye farklılık göstermektedir. Danimarka, Hollanda ve 
İngiltere’de en çok tüketilen tür somon iken; İspanya’da 
berlam, Portekiz’de ise morina ilk sırada yer almaktadır. 
Fransa’da ton balığı türleri en fazla tüketilirken İtalya’da 
çipura tüketilmektedir. 

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde su ürünlerinin 
beslenmedeki payı diğer AB ülkelerinden daha fazla yer 
tutar (3).  Örneğin, Fransa’da tüketilen toplam proteinin 
%29’u su ürünlerinden sağlanmaktadır (2). 2012 yılında 
yapılan bir araştırmada Litvanya, Norveç, Portekiz, 
İspanya ve İsveç gibi AB ülkelerinde su ürünlerinin 
çok tüketilmesi denize erişimin kolay olmasından 

kaynaklandığı ve bu ülkelerde son 20 yılda tüketim 
miktarının hızla arttığı belirtilmiştir. Aynı araştırmada 
Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve 
Slovenya’da düşük gelir düzeyinden dolayı su ürünleri 
tüketiminin az olduğu belirtilmektedir. Araştırmanın 
sonuçlarına göre zengin Avrupa ülkelerinde su ürünleri 
tüketimi sağlıklı beslenme isteğinin de etkisi ile daha 
fazladır (3).

AB’nin ekonomik bütünleşmesi ve küresel pazara 
erişebilirliği de AB vatandaşlarının tabağına konan 
balık miktarını ve çeşit sayısını arttırmaktadır. Ayrıca 
satış ve pazarlamada uygulanmakta olan tazelik ve boy 
gibi ortak pazar standartları teknolojinin de yardımı 
ile ürünlerin piyasada etkin ve hızlı bir şekilde işlem 

görmesini sağlamaktadır. Bu gelişmeler 
tüketiciye olumlu yönde yansımaktadır. 

Su ürünlerinin taze tüketimi hala en 
yaygın tüketim şekli olmakla birlikte 
(3), gelecekte AB’nin daha fazla işlenmiş 
su ürünleri tüketmesi beklenmektedir. 
Tüketim alışkanlıklarına göre ülkeden 
ülkeye değişmekle beraber konserve, 
tütsülenmiş ve dondurulmuş balık 
tüketimi gittikçe artmaktadır. Almanya 
ve İngiltere’de dondurulmuş su ürünleri 
tüketimi artarken İtalya’da konserve 
tüketimi daha yaygındır. Portekiz’de ise 

kurutulmuş balık en popüler işlenmiş su ürünleridir.  

Su ürünleri tüketimini artırmak ile kaynakların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması arasındaki ikilem 
sürmekle beraber; AB sağlıklı beslenme için daha fazla su 
ürünleri tüketimini desteklemekte, su ürünleri talebini 
karşılamak için üçüncü ülkeler ile balıkçılık anlaşmaları 
düzenleyerek avcılık yapma hakları satın alırken, katı 
idari tedbirler ve yaptırımlar ile sürdürülebilirliği de 
gözetmektedir. 

Kaynaklar: 
1. Facts and Figures on the CFP, 2012
2. Laurea, T., 2012, Analysis of Food Consumption in 
Europe Via Time Series Clustering
3. EU Seafood Industry Report, 2008
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AB’DE RESMİ KONTROLLERE İLİŞKİN YENİ KURALLAR

Avrupa Birliği’nde (AB) gıda ve yeme ilişkin mevzuat 
Birlik düzeyinde düzenlenmiş olmakla birlikte, 
uygulanması Üye Devletlerin sorumluluğundadır. 
Üye Devletler bahsedilen uygulama sürecinde, gıda 
işletmecilerinin faaliyetlerinin ve gerek AB’de 
üretilmek suretiyle gerekse ithal edilmek suretiyle AB 
piyasasında bulunan malların, ilgili tarım-gıda zinciri 
standart ve gereksinimlerine uygun olup olmadığını 
doğrulamaktadır. Tarladan sofraya uzanan zincirde yer 
alan tüm işletmeler, büyüklüklerine bakılmaksızın risk 
esaslı resmi kontrole tabi tutulmaktadır. Üye Devletler 
tarafından gerçekleştirilen kontrol faaliyetlerini 
yönetmek ve tarım-gıda zinciri boyunca resmi 
kontrollerin entegre ve tek tip gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere, resmi kontrollere ilişkin kurallar 
882/2004 sayılı Tüzük ile düzenlenerek Birlik düzeyinde 
uyumlaştırılmıştır. Söz konusu Tüzük, yem sektörü, gıda 
yasası, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları ile ilgili 

resmi kontroller için organizasyon ve bu kontrollerin 
finansman yönetimi kurallarını ortaya koyan genel bir 
çerçeve sağlamaktadır. 

Resmi kontroller, uluslararası protokoller uyarınca 
doğrulanmış analiz metotlarına ve ulusal kontrol 
planlarına göre Topluluk/Ulusal Referans 
laboratuvarlarında yapılmakta ve kontrolörlerin konu ile 
ilgili düzenli eğitimleri sağlanmaktadır. 

Ülkemizde gıda ve yemin resmi kontrolleri, 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
gereğince, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
yetki ve sorumluluğundadır. Söz konusu Kanun ile gıda 
ve yem güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluk, 
doğrudan gıda işletmecisine verilmiş olup, bu 
sorumluluğun gereklerinin yerine getirilip getirilmediği 
Bakanlığımızca gerçekleştirilen sıkı ve etkin denetimlerle 
sürekli olarak kontrol edilmektedir.

İlknur KAYABAŞI 
AB Uzman Yrd.
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AB’de Resmi Kontroller

Gıda ve yemin kontrollerine ilişkin mevzuatı 
geliştirmek, hayvan sağlığı ve refahı kurallarını 
düzenlemek amacıyla, 29 Nisan 2004 tarihinde 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından resmi 
kontrollere ilişkin 882/2004 sayılı Tüzük kabul 
edilmiştir. Söz konusu Tüzük, gerek Topluluk içindeki 
canlı hayvan, gıda, yem ve hayvansal olmayan 
gıdalara ilişkin resmi kontrolleri, gerekse üçüncü 
ülkelerden Topluluğa girişte sınırdaki kontrolleri 
düzenlemektedir. 

1 Ocak 2006 tarihinde uygulanmaya başlayan bu 
Tüzük ile yem ve gıdalara ilişkin resmi kontrollerin 
risk esasına göre, uygun sıklıkta düzenli olarak 
yapılması sağlanırken, daha şeffaf, stratejik ve 
entegre bir yaklaşım yoluyla Komisyonun denetim 
hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır.  
Diğer yandan, tüm gıda ve yem zinciri boyunca 
“tarladan sofraya” prensibi ışığında gerçekleştirilecek 
kontroller için bir AB çerçevesi belirlenmiş ve izleme, 
gözetim, doğrulama, denetim, muayene, numune 
alma ve analiz gibi uygun kontrol metotları ve 
teknikleri oluşturulmuştur.  

Söz konusu Tüzük, tarım-gıda zinciri boyunca 
resmi kontrollerin yürütülmesine ilişkin bir takım 

yenilikler getirmiştir. Bununla birlikte söz konusu 
Tüzükte, Tüzüğün uygulanmasıyla edinilen bilgiler 
ışığında mevcut kuralların etkin olup olmadığı 
hususunun değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. 
Söz konusu hüküm gereği Tüzüğe ilişkin görüş 
alma süreci tamamlanmıştır. Bu kapsamda, son beş 
yıl içinde Üye devletlerin yetkili makamlarından, 
paydaşlardan, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici 
Genel Müdürlüğü’nden (DG SANCO) ve Gıda ve 
Veterinerlik Ofisi’nden (FVO) elde edilen bulgular 
neticesinde bu Tüzükte bir takım eksiklikler olduğu 
saptanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen incelemeler sonrasında, resmi 
kontrollere ilişkin kurallar, Komisyon tarafından 
gözden geçirilerek tarım-gıda zinciri boyunca sistemin 
sadeleştirilmesine yönelik düzenlemeler önerilmiştir. 
AB’nin söz konusu yeni Tüzük önerisi incelendiğinde, 
hayvan sağlığı, hayvansal yan ürünler, bitki sağlığı 
ve bitki üretim materyali gibi konuları kapsayacağı 
anlaşılmaktadır. Yapılacak olan değişiklikle 
birlikte Komisyonun, resmi kontrol sistemlerinin 
modernizasyonunu ve entegrasyonunu sağlamayı 
amaçladığı görülmektedir. 

Komisyon’un değerlendirmesine göre söz konusu 
öneri, resmi kontrolleri düzenleyen 882/2004 sayılı 
mevcut Tüzüğün kapsamını genişletecektir. Öte 
yandan resmi kontrollere ilişkin yeni düzenleme, 
et denetimi, organik ürünlerin kontrolleri, hayvan 
refahı kontrolleri gibi belirli sektörlerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya da imkân sağlayacaktır. Hazırlanan 
söz konusu öneri ile ulusal makamlar tarafından 
yürütülen resmi kontrol işlemlerinin şeffaflığının 
artması ve AB’ye giren hayvan ve hayvansal ürünlerin 
sınır kontrollerini yürütmek için genel bir çerçevenin 
oluşturulması beklenmektedir. 

Komisyon, yapılacak olan bu değişikliğin, 
tüketicilerin, resmi kontrol sonuçları aracılığı ile 
perakendeciler, restoranlar ve diğer işletmelerin 

İnceleme
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performanslarına yönelik bilgi alabilecekleri 
“derecelendirme yöntemi”nin kurulmasına zemin 
hazırladığı görüşündedir. Ayrıca söz konusu 
önerinin resmi kontrollerde bilgi ve veri yönetimi 
sistemlerini modernize edeceği düşünülmektedir. Bu 
modernizasyonla getirilecek yeni sistem, var olan ve 
oluşturulacak olan bütün sistemleri bir araya getirecek, 
e-sertifika ve e-imzaların kullanılmasına olanak 
sağlayacaktır.

Komisyon tarafından, hayvan ve hayvansal ürünlerdeki 
veteriner ilaç kalıntılarına ilişkin resmi kontrollerdeki 
yetersizliklerin giderilmesi de bu önerinin sağlayacağı 
iyileştirmelerden biri olarak değerlendirilmektedir. 
Diğer taraftan, yeni getirilecek kurallar sayesinde, 
tarım-gıda zincirine ilişkin sınır ötesi ihlaller olması 
durumunda, Üye Devletler arasında idari yardım ve 
işbirliğine yönelik mekanizmaların güçleneceği de 
düşünülmektedir.

Komisyon’un, bitki sağlığı ve bitki üretim 
materyallerini Resmi Kontroller Tüzüğü 
kapsamına dâhil etmesindeki amacının, bütün 
resmi kontrolleri aynı şekilde ele alarak tarım-gıda 
zinciri boyunca 882/2004 sayılı Tüzük kapsamında 
oluşturulan entegre yaklaşımı güçlendirmek 
olduğu düşünülmektedir. Komisyon’un bu sayede, 
bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerinin bütün 
resmi kontrollere uygulanabilir hale geleceğini, 

tarım-gıda zinciri boyunca resmi kontrollerin 
entegrasyonunun sağlanacağını, sektörleri kapsayan 
risk değerlendirmeleri yapılacağını, kontrol 
kaynaklarının daha iyi dağıtılacağını ve kontrol 
sisteminin verimliliğinin artacağını öngördüğü 
anlaşılmaktadır. 

Komisyon tarafından, söz konusu Tüzük önerisinin 
getireceği değişikliklere yönelik yaptırılan etki 
değerlendirmesi çalışmasında, Tüzük kapsamının 
bitki sağlığı ve bitki üretim materyalleri (tohum 
vb.) yönünde genişletilmesinin, Üye Devletlerin 
ya da paydaşların yükünü ağırlaştırmayacağı 
öngörülmektedir. Buna gerekçe olarak da bu 
alandaki resmi kontrollerin, 882/2004 sayılı Tüzükte 
hâlihazırda var olan kontrol rejimine büyük oranda 
benzemesi gösterilmiştir. Sonuç olarak, yapılacak olan 
değişikliğin, bitki sağlığı ve bitki üretim materyalleri 
alanlarını da kapsayan tek bir resmi kontrol rejimine 
geçmek için engel teşkil etmeyeceği yönünde bir 
değerlendirme yapılmıştır. 

Bu öneri kapsamında ayrıca, canlı hayvan ve 
ürünlerinde belirli maddelerin ve kalıntılarının 
izlenmesine ilişkin 96/23 sayılı Direktifin yürürlükten 
kaldırılarak, veteriner ilaç kalıntılarına ilişkin 
resmi kontrollerin de Tüzük kapsamına alındığı 
görülmektedir. Önerinin incelenmesinden, kalıntılara 
ilişkin resmi kontrollerin, mevcut risklere dayanan, 
önceden belirlenmiş kontrol sıklıkları yerine, daha 
uygun sıklıklarda gerçekleştirileceği ve bunun Üye 
Devlet ve üçüncü ülkelerde gerçekleştirilen tüm resmi 

İnceleme
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kontrollere uygulanacağı anlaşılmaktadır. Üçüncü 
ülkelerde uygulanan resmi kontrollerin AB şartları ile 
eşdeğer olduğuna dair garantilerin, eskiden olduğu 
gibi yine üçüncü ülkeler tarafından sağlanması 
gerekmektedir. Komisyon’un değerlendirmelerine 
göre, resmi kontrollere getirilecek söz konusu 
yenilik, yasa dışı maddelerin (hormonlar vb.) 
kullanımını veya yetki verilen maddelerin yasa dışı 
kullanımını önlemek için, zorunlu asgari sıklığa 
tabi tutmanın da önünü açmaktadır. İlave olarak 
bu entegre yaklaşım, sektörlerdeki belirli ihtiyaçlara 
cevap vermek için esneklik imkânı da sağlayacaktır. 

Yeni Tüzüğün ne getireceğini kısaca özetlemek 
gerekirse, son günlerde at eti skandalı sonucu ortaya 
çıkan AB kontrol sistemlerindeki zayıflıklar ele 
alınacak ve bu konuda ulusal makamlara tarım-gıda 
zinciri boyunca kontrol kurallarının uygulanmasına 
ilişkin yaptırım sağlamak için daha fazla yetki 
verilecektir. Ayrıca, Komisyon’un yetkileri; Üye 
Devletlerin, gıda zinciri boyunca mevcut eksiklikleri 
saptaması için işbirliğine dayanan bir kontrol planı 
ile kontrol ve analizleri gerçekleştirmesine ve tarım-
gıda zinciri boyunca ortaya çıkan risklerle ilgili 
belirli kontrol gereklilikleri oluşturmasına ilişkin 
olarak artacaktır.

Diğer yandan, Komisyon bu öneriyle, resmi 
kontrollere ilişkin kuralların sınır ötesi ihlalleri 
olması durumunda koordinasyon rolünü 
güçlendirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.

Yeni Tüzük önerisi ile, resmi kontrollerin 
finansmanı açısından da değişikliklerin getirildiği 
görülmektedir. Mevcut Tüzük kapsamında, 
belirli işletmelerden belirli kontroller için ücret 
alınmaktadır.  Komisyon’un yeni Tüzük önerisi ile, 
ücret alınacak resmi kontrol faaliyetlerinin kapsamı 
genişletilerek tüm işletmecilere uygulanacağı 
görülmektedir. Bununla birlikte, mikro işletmeler 

yine kapsam dışında tutulmuştur. Buna ilişkin, 
Komisyon tarafından yaptırılan etki değerlendirmesi 
analizine göre, belirli operatörler için kontrol 
maliyetlerinin artacağı düşünülürken, nihai ürünün 
fiyatında tüketicilere yansıyacak olan ek maliyetlerin 
oldukça sembolik olacağı belirtilmektedir.

Türkiye’de Resmi Kontroller

Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri, 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğundadır. Söz 
konusu Kanun ile, gıda ve yem güvenilirliğinin 
sağlanmasından birinci derecede sorumlu olarak 
gıda işletmecisi belirlenirken, bu sorumluluğun 
gereklerinin yerine getirilip getirilmediği Bakanlıkça 
gerçekleştirilen kontrollerle değerlendirilmektedir. 
Bu kontroller izleme, gözetim, denetim, muayene, 
karantina, örnekleme ve analizleri içermektedir. 
5996 sayılı Kanun kapsamında öngörülen gıda 
kontrolü ile ilgili düzenlemeler, gıda ile temas eden 
madde ve malzemeler ile bu işle iştigal eden işyerleri 
için de uygulanmaktadır.

İlgili yönetmelikte resmi kontrollerin amacı; 
gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemeler ile yemin teknik ve hijyenik şekilde 

İnceleme
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üretimini, işlenmesini, muhafazasını, depolanmasını, 
pazarlamasını ve tüketimini sağlamak, üretici ve 
tüketici menfaatleri ile halk sağlığını korumak üzere, 
gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde 
ve malzemeler ile yemin yürürlükteki mevzuata 
uygunluğunun denetim ve kontrolünü yapmak, 
tüketiciye güvenli gıda arzının teminini sağlamak 
şeklinde belirtilmiştir. 

Türkiye’de resmi kontroller uygun sıklıkta, tarafsız, 
şeffaf ve meslekî gizlilik ilkelerine uygun olarak risk 
esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, 
önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilmektedir. 
Resmi kontroller, izleme, gözetim, doğrulama, tetkik, 
denetim, numune alma ve analiz gibi uygulamaları 
da kapsamakta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nda çalışan ve kontrol yetkisi verilen Kontrol 
Görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahse 
konu resmi kontroller kapsamında alınan numuneler 
için herhangi bir bedel ödenmemektedir. İlave olarak, 
işletmecinin resmi kontrol sonuçlarına itiraz etmesi 
sonucu itirazdan kaynaklanan masraflar ilgililer 
tarafından karşılanmaktadır.

Kısaca değinilen 5996 sayılı Kanun ile bu Kanun 
kapsamında yayımlanmış olan, resmi kontrollere ilişkin 
yönetmelik, AB’ye uyum kapsamında yayımlanmıştır. 
Yukarıda bahsedilen önerinin AB’de hayata geçmesi ile 
AB içerisinde resmi kontrollere ilişkin birçok alanda 

değişiklik olacağı aşikârdır. Bu nedenle bu önerinin 
kabul edilmesi halinde ülkemiz mevzuatında da bir 
takım değişikliklere ihtiyaç duyulacaktır. 

Hijyen kuralları ve hayvansal ürünler için özel kurallar 
konusundaki Türk mevzuatında, uygulama, gıda 
sektöründeki kişilerin yükümlülükleri, işletmelerin 
sınıflandırılması, gıda zincirinde veri alışverişi ve bazı 
gereklilikler konusunda uyumu sağlamak için önemli 
değişiklikler yapılması gerekmektedir. Tüm resmi 
kontroller için tam uyumlu bir sistemin uygulanması, 
Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
Politikasına ilişkin 12 No’lu fasıldaki müzakereler 
bakımından kilit unsurdur. Uygulamada, hayvansal 
ürünler için kontroller de dâhil olmak üzere daha etkili 
resmi kontroller yürütülmesi için güçlendirilmiş idari 
kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yeni kuralların AB’de yürürlüğe girmesinin ardından, 
öncelikle resmi kontrollerdeki entegre yaklaşımın 
desteklenmesi, şeffaflık ilkesinin tüm kontrollerde 
uygulanabilir olması beklenmektedir. Resmi 
kontrollere ayrılan kaynakların verimli kullanımının 
artması ve AB’de yeni öneri ile değiştirilmesi düşünülen 
yasadışı maddelerin kullanımına yönelik kontrollerin 
sıklığı konusunda yeni düzenlemelerin getirilmesi 
de Tüzükten beklenen diğer yenilikler olarak göze 
çarpmaktadır.

İnceleme
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1. Citizens’ summary, EU proposal for revision of the provisions on official controls along the food chain

      http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/cs-official-controls_en.pdf
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     http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/qa_on_ocr_proposal_17062013_en.pdf

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, Explanatory Memorandum

     http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/management-expenditure_en.pdf

4. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, Explanatory Memorandum

     http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal-regulation-ep-council_en.pdf

6. Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu

     http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
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İstatistikler

AB-27 Hırvatistan Türkiye
Kullanılan Tarımsal Alan (1000 ha) 171.603 1326 38,231

Tarımsal  İstihdam (1000) 11,935 186 6143

Tarımsal İstihdamın Toplam İstihdamdaki payı (%) 5 15,4 25,5

Tarımın Gayrısafi Yurtiçi Hasıla içindeki payı (%) 1,2 2,9 8,1

Tarımsal İthalatın Toplam İthalattaki payı(%) 8,8 11,1 4,5

Tarımsal İhracatın Toplam İhracattaki payı(%) 9,3 10,4 11

Tarımsal Ürün Dış Ticaret Dengesi (1000€) -10.471 -813 3465

AB ve Türkiye Tarımsal Alan ve İstihdam Verileri (2011)
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   “Balığın iyi bir tada sahip olması için yüzmesi gereken üç 
yer: su, tereyağı ve şaraptır.”                                       
               Polonya Atasözü
                                                                         Polonya’da tarım sektörü toplam işgücünde %12.7’lik 
bir payla GSYH’ye %3.8’lik bir katkı yapmaktadır.  
Yaklaşık 2 milyon tarım işletmesi bütün tarım arazi-
lerinin %90’ını teşkil ederek, toplam tarımsal üretime 
aynı oranda katkı sağlamaktadır. İşletmeler küçük – 
ortalama 8 hektar – ve parçalıdır.  Polonya, işlenmiş 
sebze ve meyve ile et ve süt ürünlerinde net ihracatçı 
konumunda olup, AB’nin önde gelen patates ve arpa 
üreticisi ve dünyanın en büyük şeker pancarı ve triti-
kale üreticilerindendir.

Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçısı ve sayısız eser 
sahibi piyanist Fryderyk Chopin ve dünyada iki farklı 
bilim dalında (kimya-fizik) Nobel ödülü kazanan tek 
kişi olan Maria Skladowska-Curie Polonya’nın dünya-
ya kazandırdığı değerler arasındadır.

Polonya mutfağı büyük ölçüde 

çevresindeki ülkelerden etkilenmiştir. 

Cenova, Floransa ve diğer şehirlerden 

gelen tüccarlar sayesinde çeşitlenen 

Polonya yemekleri yüzyıllardır Fransız 

ve İtalyan yemekleri ile rekabet içinde 

olmuştur. Polonya yemekleri genellikle 

et, kış sebzeleri ve baharat ağırlıklıdır. 

Makarna çeşitleri de Polonya mutfağında 

yer almaktadır. Bunlardan en bilineni 

mantıya benzeyen Pierogi’dir.

18.yüzyılın sonunda Polonya’nın Prusya, 

Rusya ve Avusturya tarafından işgal edilmesini 

tanımayan Osmanlı İmparatorluğu, 19.yüzyılda 

Polonyalı siyasi göçmenlerin sığınağı haline 

gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğuna gelen 

Polonyalılar zamanla devletin çeşitli kademeler-

inde ve orduda görev almış, Kırım Harbi’ndeki 

katkılarından dolayı Sultan Abdülmecit 

Polonyalılara şimdiki Polonezköy’ün bulunduğu 

toprakları vermiştir. 

Ülke Tanıtımı
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Yayın Danışmanları
G. şahika ATIlGAn
      Yayın Koordinatörü 
Dr. Burak rahmi YIlDIrIm
      Haber ve Görsel Yayın Yönetmeni

Editoryal Kurul Katkıda Bulunanlar (devam)

İlknur KAYABAşI
Yahya KArAKUş
Ahmet Berkay BUlUTCU
Derya DAĞDElEn
Esra ÜnAl 
ş.Birceyudum EmAn
neslihanece KOrKmAZ
Gülçin Elif BOZKAYA

Uzman Gözüyle 
           Aylık süreli yayın

Arzu YÜrÜKÇÜ
F. ömer TİrYAKİOĞlU
nursel KIlIÇ

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

özkan KöYlÜBAY, Daire Başkanı
             Genel Yayın Yönetmeni

murat ASlAn
Başak OKSAY
şebnem TÜZÜn KEZEr
Duygu ÇEVİrmE

Katkıda Bulunanlar 

Biliyor Musunuz ?

Avrupa Parlamentosu

28 ülkeden gelen 766 üyeden 
oluşur. AB vatandaşları tarafından 
5 yıl için seçilir.

Parlamento;

• Konsey ile birlikte AB yasalarını oluşturur
• AB kurumlarının işleyişini denetler
• Konsey ile birlikte AB bütçesini kabul eder

Parlamento’ya halihazırda 
Alman Sosyalist parlamen-
ter Martin Schulz başkan-
lık etmektedir.

Siyasi Gruplar
Hrıstiyan Demokratlar, Sosyalistler, Li-
beraller, Yeşiller, Muhafakar-Reformcular, 
Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu ve 
Avrupa Birleşik Solu

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

