Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2014
Faaliyet Raporu

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 4-5-6-7.kat Lodumlu / ANKARA
Telefon : 0 312 287 33 60 (10 hat)
Faks : 0 312 258 76 93

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2014 Faaliyet Raporu

Bakanın Mesajı

Mehmet Mehdi EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Tarım sektörü, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün
ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Dünya
nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacının karşılanması gerekliliği, tarımı yaşadığımız yüzyılın en stratejik
sektörlerinden biri haline getirmiştir. Ülkemizde tarım sektörü, 10 yılda büyüyerek, son 50 yılın en istikrarlı dönemine
ulaşmış, dünya tarımsal üretiminde 31 üründe, ihracatta ise
21 üründe ilk 5’te yer almıştır. Uygulanan etkin ve istikrarlı
politikalarla, tarım ekonomimiz dünyanın 7’nci, Avrupa’nın
ise en büyük tarımsal ekonomisi haline geldi.

öncesi döneme özellikle ağırlık verilerek, tüketiciye ulaşana
k

Tarımsal üretim faaliyetini temel olarak hayvansal ve bitkisel
üretim şeklinde ayırdığımızda iki konuda da ülkemizde son
yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve ürünlerimiz dünya
pazarlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda,
ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda
ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği misyonumuz; gıda
ve tarım alanında üretici ve tüketici memnuniyetini en üst
düzeyde sağlamayı ise vizyonumuz olarak belirledik.

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasının yanında, tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması ve tüketicinin doğru olarak
bilgilendirilmesine yönelik de önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ekmek başta olmak üzere gıda içeriklerinde sağlığın
korunmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış, gıdalarda tuz,
şeker kullanımı azaltılmış, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdalarla beslenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirlik misyonunu sağlamak üzere, Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği
prensibi doğrultusunda, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda ve
yem güvenilirliğine yönelik çalışmalar, Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülmektedir. Gıda güvenilirliğine
yönelik mevzuat, ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, ilgili
tüm paydaşların katılımları ile Avrupa Birliği müktesebatına
uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu kapsamda güvenilir gıdaya yönelik olarak AB ile uyumlu 100’den fazla yönetmelik
yayımlanmıştır. Tüm gıda ve yem işletmeleri, AB standartlarına uygun olarak kayıt altına alınmaktadır. Bakanlığımızca,
piyasa gözetimi ve denetimine dair etkin uygulamalar, hasat

Gıda etiketlerinde getirilen yeni düzenlemelerin yanında
kamu spotları ile tüketicilerin doğru bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

kadar olan tüm süreçte devam ettirilmektedir. Güvenilir gıda
arzı ile 77 milyon vatandaşımız ile birlikte 35 milyon turisti
de beslemekteyiz.

Bakanlığımızın uygulamalarda şeffaflık politikası kapsamında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 2014
Yılı Faaliyet Raporu ile Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği
anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve kaydedilen
gelişmeler sizlerle paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Önsöz

Prof. Dr. İrfan EROL • Genel Müdür

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; merkezde 11 daire baş-

oranında % 54, ihracatta AB’den alınan geri bildirimde ise

kanlığı koordinasyonunda, veteriner hekim, ziraat mühen-

% 34 oranında azalmalar sağlanmıştır.

disi, gıda mühendisi ve diğer mesleklerden oluşan ülke
çapında yaklaşık 25 bin teknik kadro ile çalışmalarını yü-

Hayvan sağlığı ve refahı alanında; hayvan hastalık ve za-

rütmekte, 81 il müdürlüğü, 8 veteriner kontrol araştırma

rarlıları ile mücadele ve hayvan refahının geliştirilerek hay-

enstitüsü müdürlüğü, 12 zirai karantina müdürlüğü, 23

vansal üretim miktar ve kalitesinin yükseltilmesi, hayvan

veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü ve 41 laboratuvar

refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemlerin

müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Ayrıca gıda analizlerinde

oluşturulması, ithalat ve ihracat kontrol ve denetim hizmet-

98 özel gıda kontrol laboratuvarına yetki verilmiştir.

leri etkin bir şekilde yürütülmektedir. Birçok hastalıkla mücadelenin yanında şap hastalığına yönelik olarak hazırlanan

Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 Sayılı Veteriner Hizmet-

risk esaslı plan çerçevesindeki çalışmalar ile Trakya’nın aşılı

leri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hü-

ariliğinin sürdürülmesi ve ülkenin tamamında aşılı ariliğin

kümlerine göre Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu alanda,

sağlanması hedeflenmiştir. Kuduz hastalığı ile mücadele ise

2014 yılında 3 yönetmelik, 11 tebliğ yayımlanmış, 8 yönet-

hem yaban hayatında hem de kedi ve köpeklerin aşılanması

melik ve 15 tebliğ için ise yayım kararı alınmıştır.

yolu ile sürdürülmektedir.

Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği anlayışı doğrultusunda,

Ülkemizde sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanlar küpele-

çevrenin korunması gözetilerek, etkin resmi kontroller yapı-

nerek hayvan kayıt sistemlerinde (Türkvet ve KKKS) kayıt

larak bitki sağlığı ile hayvan sağlığı ve refahının korunması,

altına alınmaktadır. Yurt içi hareketlerin kontrol altına alın-

tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması, gıda güveni-

ması ile hayvan hastalıkları ile mücadelede olumlu katkılar

lirliği politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda

sağlanmıştır.

2014 yılı içerisinde çiftlikten sofraya üretimden tüketime
kadar her aşamada 5 milyonun üzerinde denetim gerçek-

Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması,

leştirilmiştir.

gıda ve yem işletmelerinin altyapılarının güçlendirilerek AB
standartlarına uyumlarının sağlanması ve güvenilir gıda ko-

Bitki sağlığı alanında; entegre ve biyolojik mücadele, bitki

nusunda toplumda duyarlılığın arttırılması gıda güvenilirliği-

koruma ürünleri ile makinelerinin kontrol ve denetimleri ile

nin temini hususunda yapılan diğer çalışmalardır.

bitkisel üretimde iç ve dış karantina faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle hasat öncesi pestisit denetimlerine ağırlık

Tüketici sağlığını korumak amacıyla, takviye edici gıdaların

verilerek, hasat sonrası piyasa denetimlerinde olumsuzluk

içeriklerine dair mevzuat düzenlenmeleri yapılmış, özel eti-

ketleme kuralları getirilmiştir. Bunun yanı sıra; ekmekte tuz
miktarı azaltılarak, kepek miktarının arttırılması sağlanmış,
ambalajsız satılan ekmekte katkı maddelerinin kullanımı
yasaklanmıştır. Et ve ürünlerinde yapılan düzenlemelerle;
kanatlı-kırmızı et karışımları, mekanik olarak ayrılmış etlerin
et ürünlerinde kullanımları ile bazı geleneksel et ürünlerinde (fermente sucuk, pastırma, döner) bazı katkı maddeleri
yasaklanmıştır. Benzer şekilde, çiğ köfte ve mezelerde katkı

aramaların yaklaşık 260 bini ihbar ve şikayet olarak değer-

maddesi kullanımı, salçada koruyucu madde kullanımı ya-

lendirmeye alınmış ve 2014 yılı sonuna kadar toplam 30

saklanmıştır.

binin üzerinde işyerine ceza uygulanmıştır.

Zeytin, salça, peynir, pastırma ve pul kırmızı biberde tuz

Tüm yem üretim işletmelerinde HACCP sistemine dayalı

miktarının önemli düzeyde azaltılması, meyve suyunda ise

üretim yapma zorunluluğu getirilmiş, denetlenen işletme

ilave şeker kullanımının yasaklanması, tüketici sağlığının

sayısı 17 bini bulmuş, 450 işletme için ise yasal işlem uy-

korunması için yapılan önemli çalışmalar içerisindedir.

gulanmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında, 2014 yılında gıda

2014 yılı faaliyetlerini özetleyen bu rapor ile Genel Müdür-

işyerlerine yönelik 600.924 denetim yapılmış, 98 işyeri için

lüğümüzün gıda güvenilirliği alanında yürütmekte olduğu

savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, mevzuata aykırı

faaliyetler ayrıntılı olarak ilk kez sizlerle paylaşılmaktadır.

uygulamalardan dolayı bu işyerlerine 61 milyon TL idari
para cezası uygulanmıştır. Gıdanın resmi kontrol sonuçla-

Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere içtenlikle

rıyla ilgili olarak, 2012-2014 yılları arasında 358 parti ürün

teşekkür ederim.

taklit-tağşiş kapsamında, 87 parti ürün ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etkin maddesi veya boyar madde

Saygılarımla

bulunduğu için toplam 445 farklı parti ürünün kamuoyuna
duyurusu yapılmıştır.
Tüketicilerin denetim mekanizmasına etkin katılımlarının
sağlanması amacıyla, 2009 yılında faaliyete geçen ALO
174 GIDA hattına 1.332.720 arama gerçekleştirilmiştir. Bu
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KISALTMALAR
AK		

Alt Komisyon

ANSES		

Fransız Gıda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Kurumu

AORC		

Resmi Yarış Kimyacıları Birliği

BKÜ		

Bitki Koruma Ürünleri

BPA 		

Bisfenol A

BTSF		

Güvenilir Gıda için Yurtdışı Eğitimleri

CoE		

Avrupa Komisyonu

DTÖ		

Dünya Ticaret Örgütü

EDQM 		

Avrupa Birliği Sağlığın Korunması ve İlaç Kalitesi Genel Müdürlüğü

EFSA		

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi

EKÜY		

Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi

EMA		

Avrupa İlaç Ajansı

EUDRALEX

Tıbbi Ürünlere İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatı

FAO 		

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı

FLI		

Friedrich Loeffler Enstitüsü/Almanya

FVO		

Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi

GDO		

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

GGBS		

Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi

GMP		

İyi Üretim Uygulamaları

ICH		

Beşeri Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırılmadaki Teknik Gerekliliklerin Harmonizasyonu İçin

		

Uluslararası Konferans

IPPC		

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bitki Sağlığı Sözleşmesi

IRCA		

Uluslararası Sertifikalı Denetçiler Birliği

ISAG		

Uluslararası Genetik Bilimleri Birliği

ISPMs		

Uluslararası Bitki Sağlığı Standartları

ISO		

Uluslararası Standartlar Teşkilatı

IZSAM		

İtalya Abruzzo e del Molise Hayvan Sağlığı Enstitüsü

İPCK		

İdari Para Cezaları Kararları
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HoA		

Avrupa Gıda Güvenliği Otoriteleri Başkanları

PIC/S		

Farmasötik Denetim Sözleşmesi ve Denetim İşbirliği Programı

PPR 		

Koyun Keçi Vebası

KAK		

Kodeks Alimentarius Komisyonu

KKKS		

Koyun Keçi Kayıt Sistemi

MAYZEM

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi

MAE		

Mekanik Ayrılmış Et

OIV		

Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü

OECD		

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

OIE		

Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı

RASFF		

Avrupa Birliği Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi

RF		

Rusya Federasyonu

SİDM		

Standart İlaç Deneme Metotları

SOP 		

Standart Operasyon Prosedürleri

SPS		

Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması

TAIEX		

Avrupa Birliği Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Sistemi

TBT		

Ticarette Teknik Engeller

TEGK 		

Takviye Edici Gıda Komisyonu

TK		

Takım

TUS		

Tahmin ve Uyarı Sistemleri

TURKAK		

Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKVET

Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi

UAEA		

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

UGKK		

Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu

UKİP		

Ulusal Kalıntı İzleme Programı

WHO		

Dünya Sağlık Örgütü

VICH		

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırılmadaki Teknik Gerekliliklerin

		

Harmonizasyonu İçin Uluslararası Konferans

VLA		

İngiltere Veterinary Laboratories Agency

ZRA		

Zararlı Risk Analizi

ZMTT		

Zirai Mücadele Teknik Talimatı
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Misyon ve Vizyon
MİSYON
Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı
olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmek
VİZYON
Gıda ve tarım alanında; üretici ve tüketici
memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak

Yetki, Görev ve
Sorumluluklar
a) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak,
bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek.
b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemelerin
üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine
yönelik esasları belirlemek.
c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemeleri
üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara
ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek,
bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak,
bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
ç) Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler
ile gıdayla temasta bulunan madde ve
malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak
tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol
noktalarını ve bunların çalışma esaslarını
belirlemek.

d) Yem işletmelerinin hijyen gerekliliklerini
belirlemek ve onay/kayıt işlemlerini yapmak.
e) Yem katkı maddelerinin ve özel besleme
amaçlı yemlerin onayı ve kullanımı ile ilgili
esasları belirlemek ve denetlemek.
f) Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.
g) Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti
ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır
kontrol noktalarını ve bunların çalışma
esaslarını belirlemek ve yürütmek.
ğ) Bitki ve hayvan sağlığı ile, gıda ve yem
güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk
sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.
h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem
konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik esasları
belirlemek ve bunları denetlemek.
i) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları
belirlemek.
j) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna
ilişkin esasları belirlemek.

k) Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken
ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan
etmek.
l) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim
yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
m) Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve
buna ilişkin esasları belirlemek.
n) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve
bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek,
bitki korumada kullanılan ürünlerin norm
ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin
esasları belirlemek, onay verme ve kontrol
işlemlerini yapmak.
o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem
güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, bilimsel risk
değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini
sağlamak.
ö) Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile
gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek
personelin niteliklerini, çalışma usul ve
esaslarını belirlemek.
p) Bu maddede belirtilen görevler ile ilgili
yayım faaliyetlerinin koordinasyonunda
yardımcı olmak.
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İdareye İlişkin Bilgiler
Şekil 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat Yapısı

BAKAN

BAKAN YARDIMCISI

Hizmet Birimleri

• Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri
• Zirai Karantina Müdürlükleri
• Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri

Sürekli Kurullar
• Yüksek Komiserler Kurulu

2014 Faaliyet Raporu

Şekil 2. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı

GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (4)
(11)

Birki ve Bitkisel Ürümler

Bitki Koruma Ürünleri

Hayvan ve Hayvansal Ürünler

Bağlı Kuruluşlarımız
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri (39)
Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü (1)
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Müdürlüğü (1)
Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri (7)
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (1)
Şap Enstitüsü Müdürlüğü (1)
Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri (23)
Zirai Karantina Müdürlükleri (12)

İlgili Kuruluşlarımız
Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlükleri (4)
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Amaç ve Hedefler
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İdarenin Hedefleri
AMAÇ
HEDEF-1
HEDEF-2
HEDEF-3

ÇEVREYE DUYARLI VE ETKİN BİTKİ SAĞLIĞI TEDBİRLERİ İLE KALİTEYİ KORUYARAK BİTKİSEL ÜRETİMİ ARTIRMAK
Bitki Sağlığı Hizmetlerinde Entegre ve Biyolojik Mücadele Çalışmalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Bitki Koruma Ürünleri ile Makinelerinin Kontrol ve Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek
Bitkisel Üretimde İç ve Dış Karantina Faaliyetlerini Geliştirmek

AMAÇ HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARINI KONTROL VE ERADİKE ETMEK, HAYVAN REFAHINI SAĞLAMAK
HEDEF-1 Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Hizmetlerini ve Hayvan Refahını Geliştirerek Hayvansal Üretim Miktar ve
Kalitesini Yükseltmek
HEDEF-2 Hayvan Refahının Sağlanması İçin Gerekli Standart ve Sistemleri Oluşturmak
HEDEF-3 İthalat ve İhracat Kontrol ve Denetim Hizmetlerini Geliştirmek
AMAÇ
HEDEF-1
HEDEF-2
HEDEF-3

ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
Gıda ve Yem Kontrol Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
Gıda ve Yem İşletmelerinin Altyapılarını Güçlendirmek ve Standartlara Uyumunu Sağlamak
Güvenilir Gıda Konusunda Toplumda Duyarlılığı Artırmak

Temel Değerler
Erişilebilirlik
Genel Müdürlük kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar.
Duyarlılık
Genel Müdürlük toplumun ihtiyaçlarına
duyarlı ve çözüm odaklıdır.
Paydaş Odaklılık
Genel Müdürlük, politika ve uygulamalarında hizmetlerinden yararlananların görüşlerini dikkate alır.
Tarafsızlık
Genel Müdürlük bütün taraflara eşit yakınlıktadır.
Özverili Çalışma
Çalışanlar, Genel Müdürlük hizmetlerinden yararlananlara faydalı olabilmek için
fedakarlıkta bulunurlar.

Gelişime Açıklık
Çalışanların sürekli gelişimine önem verilir ve bunu destekleyici faaliyetler teşvik
edilir.

Sonuç Odaklılık
Genel Müdürlük elde edilecek başarıya
yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve o doğrultuda hareket eder.

Stratejik Bakış
Genel Müdürlük geleceğe yönelik öngörülebilir gelişme ve riskler çerçevesinde
stratejilerini bugünden belirler.

Toplumsal Sorumluluk
Genel Müdürlük, faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu
gözetir, bu yönde kararlar alır ve uygular.

Sürekli İyileştirme Anlayışı
Genel Müdürlük faaliyet ve süreçleri, etkin
yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir
ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Kurumsal Dürüstlük
Genel Müdürlük yasalara uygun, şeffaf ve
doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde
hesap verilebilirlik anlayışını temel alır.

Tutarlılık ve Süreklilik
Genel Müdürlük, kurumsal yapısı ve imajı
ile faaliyet ve uygulamalarında prensipleri doğrultusunda daima dengeli hareket
eder.

1
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1. Bitki Koruma Faaliyetleri
1.1. Entegre mücadele faaliyetleri

ele alındığı, sürdürülebilir bir mücadele

programlar halinde yürütülmektedir. Ülke-

Entegre Mücadele; kültür bitkilerinde

sistemi olup, bu özelliği ile “Entegre Ürün

mizde 16 önemli üründe hastalık, zararlı

zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve

Yönetimi”, “İyi Tarım Uygulamaları” ve

ve yabancı otlarla mücadele için Entegre

çevre ile ilişkilerini dikkate alıp, uygun

“Sürdürülebilir Tarımsal Üretimin” teme-

Mücadele Teknik Talimatı bulunmaktadır.

olan bütün mücadele metotlarını ve tek-

lini oluşturur.

Entegre Mücadele projeleri hedef kit-

niklerini uyumlu bir şekilde kullanarak,

le olan üreticiler için hazırlanmış olup,

bunların popülasyonlarını ekonomik zarar

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürü-

araştırmacı, yayımcı ve üretici işbirliği ile

seviyesinin altında tutan bir zararlı yöneti-

tülen bitki sağlığı çalışmaları, insan ve

uygulanmaktadır. Tablo 1’de görüleceği

mi sistemidir. Diğer bir ifade ile bir agro-

çevre sağlığını gözeten sürdürülebilir

üzere Genel Müdürlüğümüzce 2014 yı-

ekosistem içerisinde zararlı popülasyon-

tarımsal üretimi hedefleyen ve uluslara-

lında yapılan çalışmalar sonucunda tüm

larının idare ve yönetim sistemidir.

rası kabul görmüş olan “Entegre Zararlı

Entegre Mücadele programı hedeflerin

Yönetimi” kapsamında yürütülmektedir.

üzerinde olacak şekilde %119 oranında

Entegre mücadele insan sağlığı, çevre

Bu çalışmalar ilgili tüm birimlerin katılımı

gerçekleştirilmiştir.

ve doğal dengenin de dikkate alınarak

ve hazırlanan “Entegre Mücadele Uygula-

kimyasal mücadelenin son çare olarak

ma ve Prensipleri” çerçevesinde 5 yıllık

Tablo1. Entegre Mücadele Uygulama Programı

2014 PROGRAM
Alan (da)

Alan (da)

8.260
24.961
632.435
89.222
7.912
5.150
7.548
39.930
3.975
3.283
118.350
17.820
726
4.970
70.610
1.035.152

9.207
31.750
670.850
11.920
11.059
4.870
4.932
31.936
4.428
1.340
131.384
97.900
10.016
4.399
92.500
1.118.491

108
111
118
211
91
108
114
179
144
147
78
284
86
147
99
119
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1.2. Entegre ve kontrollü ürün
yönetimi (EKÜY) projesi
Entegre ve kontrollü ürün yönetimi, Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda tarladan sofraya güvenilir gıda, temiz çevre
ve sağlıklı toplum için geliştirilmiş bir Entegre Mücadele sistemidir.
EKÜY projelerinde kalıntı riski bulunan
ürünlerde ve bölgelerde Entegre Mücadele ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürütülerek üretim alanları Mavi Bayrak ile
işaretlenmekte, üretim sezonu boyunca
proje koordinatörlerince tarla, bağ, bahçe,
sera ziyaretleri ile çiftçi eğitim ve denetim
çalışmaları yapılmakta, hasat öncesinde

Tablo 2. 2014 Yılı Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Programı ve İcraatı
EKÜY 2014 PROGRAM
Alan (da)
Üretici

Üretici

Alan (da)

8.523
20.110
60
6.111
19.080
95
1.998
1.800
11.984
12.231
11.698
102.460
4.000
47
106
200.303

449
1.005
10
311
536
9
150
100
1.099
1.270
521
1.556
100
10
46
7.172

9.323
29.757
48
5.433
21.240
62
2.033
1.800
13.142
11.264
10.324
102.697
4.000
47
106
211.276

413
1.006
10
266
519
10
151
100
1.058
1.299
536
1.477
100
10
46
7.001

109
100
100
117
103
90
99
100
104
98
97
105
100
100
100
102

ürünler pestisit analizine tabi tutulmakta
ve kalıntı içermeyen ürünler için sertifika
ve logolar verilerek ürünlerin daha iyi ko-

olası sorunların yaşanması önlenmekte-

sahada yürütülen çalışmaların sonucunda

şullarda pazarlanması sağlanmaktadır.

dir. EKÜY projesi 2014 yılında 13 ürün

Tablo 2’de görüleceği üzere 2014 yılı he-

grubunda, 11 yeni il daha eklenerek, top-

defleri % 102 oranında yüksek bir başarı

EKÜY projeleri ile hem iç pazara güvenilir

lam 35 ilde uygulanmıştır. Entegre müca-

oranıyla gerçekleştirilmiştir.

ürün arzı sağlanmakta, hem de ihracatta

delenin bakanlığımız uzmanlarınca
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1.3. Süne mücadelesi
Ülke çapında süne ile bulaşık olan tüm
hububat alanlarında süne mücadelesi

Tablo 3. Yıllara Göre Süne Mücadelesi

çalışmaları yapılmaktadır. 2014 yılında;
2.140 teknik personelden oluşan 612
ekip ile 59 ilde, 9.373 köyde 43.3 milyon
dekar alanda süne sürveyleri yapılmıştır.
Yapılan sürveyler sonucunda;
• Süne popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olan 10.998.134 dekar
alanda ilaçlama kararı alınmış olup, 25
ilde, 6.460.213 dekar alanda kimyasal

1.4. Çekirge mücadelesi

mücadele yapılmıştır. İlaçlama kara-

Tarım alanlarının dışında kalan; çayır-

yasal mücadele yapılması gereken 51

rı alındığı halde çiftçilerimiz tarafından

mera, hazine arazisi, köy ortak arazisi gibi

ilde, 210.010 dekar alanda mücadele

4.537.921 dekar alanda ilaçlama yapıl-

şahıs mülkü olmayan yerlerde çekirge

yapılmıştır.

mamıştır (ilaçlama yapılan alan son 22

mücadelesi, devlet yardım mücadelesi

yılın en düşük alanıdır).

şeklinde yürütülmektedir. Taşra teşkila-

Tüm dünya için önemli ve salgın yaptı-

• Sürvey çalışmaları sonucunda yaklaşık

tımızca, çekirge çıkış noktaları, inficar

ğında büyük felaketlere yol açabilen bir

32 milyon dekar hububat alanı ilaçlama

alanları takip edilerek çekirge ergin hale

zararlı olan çekirgeye karşı yapılan müca-

dışı bırakılmıştır.

gelmeden ve geniş alanlara yayılmadan,

dele çalışmalarının son beş yıllık verileri

• 5.1 milyon parazitoid üretimi ve salımı

nimf döneminde mücadele yapılması

Tablo 4’te görülmektedir. Yapılan çalışma-

yapılmış olup, son 10 yılda toplam 84.2

sağlanmaktadır.

lar sonucunda zararlı başarılı bir şekilde
kontrol altında tutulmakta olup, herhangi

milyon parazitoid üretim ve salımı yapılmıştır.

2014 yılında;

programa alınan 58 il,

• Mücadelenin başarısını değerlendir-

263.820 dekar alan takip edilerek kim-

mek amacıyla 13.441 numune üzerinden
emgi analizi yapılmış olup, emgi oranı

Tablo 4. Yıllara Göre Çekirge Mücadelesi

%1’in altında belirlenmiştir.
• Süne mücadelesinin milli ekonomiye
katkısı 945 milyon TL olmuştur.

Program (da)
233.750
273.620

Ülkemiz için çok önemli olan süne zarar-

247.305

lısına karşı yapılan çalışmalar Tablo 3’te

234.825

görülmekte olup, son 5 yılda ülkesel emgi

263.820

oranı Bakanlık hedeflerine uygun şekilde
ortalama %1’in altında tutulmuş ve ekonomiye büyük bir katkı sağlanmıştır.

bir epidemi oluşmasına müsaade edilmemiştir.

2014 Faaliyet Raporu

1.5. Tarla faresi mücadelesi
Tarla faresi mücadelesi amacıyla 2014
yılında 73 ilde 15.873.078 dekar alanda

Tablo 5. Yıllara Göre Tarla Faresi Mücadelesi

sürvey yapılmış ve sürvey sonucuna göre
bulaşık olan 1.848.511 dekar alanda

Program (da)

mücadele yapılmıştır. Ülkemizdeki birçok

6.265.375

üründe önemli kayıplara neden olabilecek

3.387.550

genel zararlılardan tarla faresi mücadele-

4.584.870

si kapsamında yapılan son beş yıllık çalış-

8.195.445

malar Tablo 5’te verilmiştir. Tablodan da

9.636.694

anlaşılacağı üzere 2010 yılında görülen
epidemi kontrol altına alınmış ve son beş
yılda etkili bir mücadele yürütülmüştür.

1.6. Tahmin ve uyarı sistemleri (TUS)
ile ilgili çalışmalar

Ülkemizde Elmada; elma karalekesi ve

TUS ile tarımsal alanlarda zararlı popülas-

elma iç kurdu ile bağda; bağ salkım gü-

yon yoğunluğunu ve hastalık varlığını or-

vesi ve bağ mildiyösü hastalık zararlıları

tam üzerinde etkili olan iklim faktörleri

konularında tahmin ve uyarı sistemleri

ile birlikte değerlendirip kimyasal

kullanılmaktadır.

mücadelenin gerekli olup olmadığı,
gerekiyorsa en uygun ilaçlama za-

2014 yılında 41 ilde 274 adet TUS kul-

manına karar vererek, üreticileri ön-

lanılarak toplam 1.845.053 dekar alanda

ceden uyarılması, maliyet, enerji ve

çalışmalar sürdürülmüş olup, bu çalışma-

zaman kaybının önlenmesi amaç-

ların özet dökümü Tablo 6’da verilmekte-

lanmaktadır.

dir.

Tablo 6. Tahmin ve Uyarı Çalışmaları

* 10 ilde hem elma hem bağda TUS vardır.
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1.7. Hazırlanan veya yenilenen zirai
mücadele teknik talimatları (ZMTT)

dır. Bu kapsamda 2014 yılında hazırlanan

Ülkemizde yürütülen bitki sağlığı çalışma-

15 adet yeni talimat ile revize edilen 4

larında teknik personel tarafından kulla-

yeni entegre mücadele teknik talimatına

nılan “Zirai Mücadele Teknik Talimatları”

dair detaylar Tablo 7’de görülmektedir. Bu

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve

talimatlar hazırlandıktan sonra mücade-

Politikalar Genel Müdürlüğü ile Genel Mü-

le faaliyetlerinde kullanılmak üzere bitki

dürlüğümüz işbirliğinde hazırlanmakta ve

sağlığı çalışanlarının kullanımına sunul-

yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmakta

muştur.

Tablo 7. Zirai Mücadele Teknik Talimatı Çalışmaları
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1.8. Destekleme faaliyetleri
1.8.1. Biyolojik ve biyoteknik

Tablo 8. Yıllara Göre Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri

mücadele desteklemeleri

Desteklenen Alan (Da)

Bakanlığımızca, sürdürülebilir tarım için

5.294

bitkisel üretimde zararlı organizmalarla

16.327,02

mücadelede kimyasal mücadeleye alter-

66.059,54

natif yöntemler teşvik edilmektedir. Bu

133.538,801

yöntemlerden biyolojik ve biyoteknik mü-

159.747,42

cadele metotları; kimyasal ilaç kullanımı-

380.967,78

nın azaltılması, insan sağlığının ve doğal
dengenin korunması amacıyla desteklen-

*Eylül 2010-Ağustos 2011 arası örtüaltı üretim sezonunu kapsamaktadır.

mektedir.

** Örtüaltı destekleme başvuruları 31 Aralık 2014 tarihi itibarı ile tamamlanmış olup, ödeme işlem-

• Ülkemizde biyolojik mücadele destek-

leri Mart 2015 tarihinde tamamlanacaktır.

lemeleri 2010 yılında örtü altı üretimde;
hıyar, patlıcan, domates, biber ve kabak-

mücadele desteği 110 TL/dekar olmak

le yapılan alan yaklaşık 10 kat, bu des-

ta başlatılmış olup, sonraki yıllarda; açık

üzere paket halinde 460 TL’ye çıkarıl-

teklemelerden yararlanan üretici sayısı

alanda domates, turunçgil, elma, üzüm,

mıştır. Açık alanda ise biyolojik mücadele

ise yaklaşık 9 kat artmıştır. Biyolojik ve

kayısı, zeytin ve nar ilave edilerek ürün

desteği 35 TL/dekar, biyoteknik mücadele

biyoteknik mücadele destekleme bilgileri

çeşitliliği ve birim alana verilen destekle-

desteği 35 TL/dekar olup, paket toplamı

yukarıdaki tablo’da verilmiştir.

me miktarları arttırılarak devam edilmiştir.

70 TL/da’dır.

• 2014 yılında örtü altında biyolojik mü-

• Yapılan bu çalışmalar neticesinde son

cadele desteği; 350 TL/dekar, biyoteknik

5 yılda Biyolojik ve Biyoteknik mücade-

1.8.2. Patates siğili destekleme
ödemesi
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin
Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğe göre aynı alana 3 yılda bir yemeklik
patates dikimi yapılabilmektedir. Bu kapsamda, Patates siğili hastalığı nedeniyle karantina alanı ilan edilmiş ve ekime
yasaklanmış alanlar için 3 yılda bir Alternatif Destekleme ödemesi yapılmakta
olup, en son 2013 yılında yapıldığından,
2014 yılında destekleme ödemesi yapılmamıştır.
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2. Karantina, İthalat ve İhracat Faaliyetleri
Bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında it-

Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.

hal edilecek ürünlerden kaynaklanacak

İthalat ve ihracatta bitki sağlığı denetim-

olumsuzlukların engellenmesi amacıyla

lerini gerçekleştirmek üzere görev yapan

bu ürünlerde zararlı organizma varlığı için

inspektörlere düzenli olarak hizmet içi

denetim yapılmaktadır. Ülkemiz mevzua-

eğitimler verilerek, ulusal ve uluslararası

tına uygun görülmeyen zararlı organizma

gelişmeler takip edilmektedir. Bu amaçla

tespiti halinde ürünlerin yurda girişine izin

ülkemiz sathında eğitim almış 392 ins-

verilmemekte ve ihracatçı ülke uygunsuz-

pektör görev yapmaktadır.

luk konusunda uyarılmaktadır.
İthalatta bitki sağlığı kontrolleri sonucun2.1.İhracat ve ithalat kontrolleri

da ülkemiz mevzuatına uygun olan ürün-

İthalatta bitki sağlığı kontrolleri, bitki ve

ler için “Uygunluk Yazısı”, ihracatta alıcı

bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi-

ülke mevzuatına göre bitki sağlığı dene-

ne giriş yaptığı kara, hava ve deniz hudut

timi yapılarak uygun bulunan ürünler için

kapılarında yapılmaktadır. Bu amaç ile

ise “Bitki Sağlık Sertifikası” düzenlenmek-

sınır kontrol noktaları oluşturulmaktadır.

tedir. 2014 yılında düzenlenen uygunluk

Halen Genel Müdürlüğümüze bağlı Ağrı,

yazısı ve Bitki Sağlık Sertifikası sayıları

Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Hatay,

aşağıdaki Tablo’da verilmiştir.

İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Şırnak,
Trabzon illerinde yer alan 12 zirai karantina müdürlüğü tarafından ithalatta bitki
sağlığı denetimleri yapılmaktadır. Zirai
karantina müdürlüğünün bulunmadığı illerde bu görevler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yapılmaktadır.
İhracatta ülkemiz ürünlerinin alıcı ülkeler
tarafından sorunsuz kabul edilmesinin
sağlanması amacıyla ihraç edilecek ülkenin mevzuatına göre bitki ve bitkisel ürünlerin bitki sağlığı kontrolleri yapılarak Bitki

Tablo 9. 2014 Yılı İhracat ve İthalatta Bitki
Sağlığı Denetimleri

2014 Faaliyet Raporu

2.2. Analiz verileri
İthalatta ve ihracatta yapılan bitki sağlığı denetimleri sonucunda denetimlerin laboratuvar analizi ile desteklenmesi ihtiyacı doğması halinde denetimi yapılan ürünlerden numune alınarak yine Bakanlığımız
laboratuvarlarında analizler yapılmaktadır. Bu amaçla 2014 yılında
alınan numune ve yapılan analiz sayıları aşağıdaki Tabloda verilmiştir.
Ayrıca yapılan analizlerde metot birliğini sağlamak amacıyla karantina listelerinde yar alan beş ana disiplinde (Entomoloji, Nematoloji,
Viroloji, Bakteriyoloji, Mikoloji) 366 adet organizma için uluslararası
standartlara uygun Teşhis Protokolü hazırlanarak analizlerin yapıldığı
laboratuvarlara dağıtılmıştır.

Tablo 10. 2014 yılı ithalatta ve ihracatta bitki sağlığı
kapsamında yapılan laboratuvar analiz sayısı
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2.3. Sürvey çalışmaları
Sürvey, faydalı ve zararlı organizmala-

rını belirlemek, bununla birlikte karantina

gerekli önlemlerin zamanında alınması,

rın bir yerde var olup olmadığını, var ise

etmenleri söz konusu olduğunda gerekli

zararlı organizmaların yayılmasının önü-

yayılış alanını ve yoğunluğunu belirlemek

karantina tedbirlerinin alınmasıdır.

ne geçmek amacıyla yürütülen en önemli

için yapılan çalışmalardır. Bakanlığımızca

faaliyetlerimiz arasındadır.

yapılan sürvey çalışmaları 3 gruba ayrılır:

Bitkisel üretim maliyetlerinin önemli bir

1-Keşif Sürveyi: Herhangi bir zararlı orga-

oranını kapsayan zararlı organizmalarla

Ülkemizde, 2012 yılında, bitki sağlığı

nizmanın bir ülkede veya bir bölgede var

mücadele, sürdürülebilir bitkisel üretim

açısından riskli olup, karantinaya tabi

olup olmadığını tespit etmektir.

ve ticaret için en önemli faktörler ara-

28 konuda, bilimsel temellere dayanıla-

sındadır. Uluslararası seyahat ve ticaretin

rak, “Sürvey Talimatları Kılavuz El Kita-

2-Sınırlandırma Sürveyi: Zararlı organiz-

artması ile birlikte zararlı organizma kay-

bı” hazırlanmıştır. Kılavuz kitapta zararlı

malardan ari olduğu veya zararlı orga-

naklı mevcut riskler de artmış ve yeni bir

organizmalar hakkında bilgiler, resimler,

nizma ile bulaşık olan alanı belirleyerek,

zararlı organizmanın tespiti ve salgınları

sürvey zamanı, örnek alma metodları,

zararlı organizmaları yok etmek (eradi-

önlemek büyük maliyetler getirmiştir.

alınması gereken karantina tedbirleri gibi

kasyon) ya da yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

konular yer almaktadır.
Sürveyler, uluslararası ticaretin artmasıyla birlikte oluşabilecek zararlı organizma

3-Değerlendirme Sürveyi: Zararlı organiz-

kaynaklı risklerin azaltılması, zararlı orga-

maların var olduğu yerlerde yoğunlukla

nizmaların erken tespiti, hızlı uyarı ile

Tablo 11. 2014 Yılı Sürvey Çalışmaları

2014 Faaliyet Raporu

2.4. Karantina ve eradikasyon
çalışmaları
Kültür bitkilerine arız olan karantinaya tabi

Aynı zamanda bazı zararlı organizmalar

Karantina tedbirlerinin etkin bir şekilde

zararlı organizmalarla ilgili gerekli önlem-

için karantina tedbirlerini yeterince ala-

uygulanması ile zararlı organizmanın za-

ler alınmadığı takdirde, bitkisel ürünlerde

madığımız takdirde, hastalığın görüldüğü

man içerisinde eradikasyonu mümkün

% 100 ‘lere varan kayıplar olabilmektedir.

bölgede üretilen tarımsal ürünün ihraca-

olabilmekte ve temiz bölgelere bulaşma-

Bu nedenle, yurda girmiş fakat tümüyle

tına da sınırlama getirilmekte ve önemli

sının önüne geçilmektedir. Bu kapsamda

yayılmamış karantinaya tabi zararlı orga-

ekonomik kayıplar oluşmaktadır.

yapılan çalışmalar Tablo 12’de yer almak-

nizma ve konukçularının temiz bölgelere

tadır.

bulaşma ve yayılmasını önlemek amacıyla, yok edici, sınırlayıcı ve uzaklaştırıcı yasal tedbirlerin alınması önem arz
etmektedir.
Diğer taraftan, ülkemizin de taraf olduğu
uluslararası anlaşmalar gereğince ülke
içerisindeki karantina tedbirlerine titizlikle
uyulması, zararlı organizmaların görüldüğü yerde sınırlandırılması gerekmektedir.

Tablo 12. 2014 Yılı Karantina ve Eradikasyon Çalışmaları
Durum
Karantina
tedbirleri
uygulanmaya
devam ediyor.

* Kasım-2014 tarihi itibariyle
**Kayseri İlinde Patates halka çürüklüğü nedeniyle karantina uygulanan 43 da alan eradike edilmiştir.
***Bolu İlinde Patates kist nematodu nedeniyle karantina uygulanan 3.632 da alan yemeklik patates üretimine açılmıştır.
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3. Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Faaliyetler
3.1. Bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili ruh-

Tablo 13. 2014 Yılı Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Faaliyetleri

satlandırma, imal izni, piyasa kontrolü
faaliyetleri
Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele
alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması,
üretim izinleri ve piyasa kontrolleri, 5996
Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı
olarak çıkarılan ilgili Yönetmelik hükümle-

Bitki Koruma Ürünleri

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri

600

98

290

-

16

15

730

137

rine göre Bakanlığımızca düzenlenmektedir.
Ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin
2014 yılında ruhsatlandırılan bitki ko-

kayıt altına alındığı ve ruhsat alan bitki

ruma ürünleri ve zirai mücadele alet ve

koruma ürünlerinin gizlilik şartı olmayan

makineleri, bu ürünleri imal eden firma-

etiket bilgilerinin internet ortamında her-

lara verilen üretim izinleri, tavsiye alan

kes tarafından takip edilebileceği web ta-

bitki koruma ürünleri ile piyasa kontrolleri

banlı program hazırlanmış ve 31.12.2014

konusunda yapılan çalışmalara ait bilgi-

tarihi itibariyle genel kullanıma açılmıştır.

ler Tablo 13’de verilmiştir. Bu kapsamda

Bu program sürekli erişime açık ve güncel

31.12.2014 tarihi itibariyle toplam 600

olacağından herhangi bir yardımcı kayna-

adet BKÜ ile 98 adet zirai mücadele alet

ğa gerek kalmadan tüm ilgililer bitki koru-

ve makinesine ruhsat verilmiştir.

ma ürünlerini takip edebilecektir.

3.2. Bitki koruma ürünlerinin ithalat ve
ihracat izni ile ilgili faaliyetler
Firmalar tarafından gümrük idaresine
sunulmak üzere ithalat iznine esas “Uy-

Tablo 14. 2014 Yılı İthalat ve İhracat İzinleri

Bitki Koruma Ürünü (adet)

Hammadde (adet)

2437

2587

148

11

tarihi itibariyle toplam 2665 adet BKÜ ile

80

59

2657 adet BKÜ hammaddesine Uygunluk

2665

2657

gunluk Yazısı” Bakanlığımızca düzenlenmektedir. 2014 yılında ithalat izinleri ile
ilgili çalışmalara ait bilgiler yandaki tabloda verilmiştir. Bu kapsamda 31.12.2014

Yazısı verilmiştir.

2014 Faaliyet Raporu

3.3. Çıkarılan veya yenilenen
standart ilaç deneme metodu (SİDM)
İhtiyaç duyulan konularda veya talepler

Tablo 15. Standart İlaç Deneme Metotlarının Durumu
Entomoloji

Fitopatoloji

Herboloji

me Metotlarının (SİDM) hazırlanması ve

7

2

3

mevcut SİDM’da revizyon yapılması ile il-

-

9

4

7

11

7

doğrultusunda yeni Standart İlaç Dene-

gili yapılan iş ve işlemler yandaki tablo’da
verilmiştir.

4. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
4.1. Mevzuat çalışmaları
Bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı
organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki
koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel
üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler
doğrultusunda

uygulanması,

yapılan

uygulamaların kayıt altına alınarak bitki
ve bitkisel ürünlerde gıda güvenilirliği açısından izlenebilirliğin sağlanması
amacıyla daha önce uygulamada olan üç
Yönetmelik, farklı bir vizyonla daha uy-

Tablo 16. 2014 Yılı Mevzuat Geliştirme Çalışmaları

gulanabilir şekilde birleştirilerek yeniden
düzenlenmiş ve hazırlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması
ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik”
01.02.2015 tarihinde yürürlüğe girmek
üzere 03.12.2014 tarih ve 29194 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2014
yılı mevzuat geliştirme çalışmaları Tablo
16’da verilmiştir.
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4.1.1. Bitki sağlığı standartları (ISPMs) ile ilgili çalışmalar
Bakanlığımız

tarafından

Uluslararası

Bitki

ISPM 8-Bir Alandaki Zararlı Organizma Durumunun Belirlenmesi,

Koruma

Konvansiyonu’nun ortaya koyduğu standartların Türkçe’ye çev-

ISPM 18-Işınlamanın Bitki Sağlığı Tedbiri Olarak Kullanılması

rilmesine ve düzenli takip edilmesine yönelik bir çalışma grubu

Hakkında Rehber,

oluşturulmuştur. Bu çerçevede halen 10 adet ISPM Türkçe’ye
çevrilerek Bakanlık web adresinde (http://www.tarim.gov.tr/

ISPM 19-Zararlı Organizmalar Hakkında Rehber,

Konu/940) yayınlanmıştır. Bunlar;
ISPM 20-Bitki Sağlığı İthalat Düzenleyici Sistem Hakkında Rehber,
ISPM 1-Uluslararası Ticarette Bitkilerin Korunması ve Bitki Sağlığı
Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Bitki Sağlığı İlkeleri,

ISPM 24-Bitki Sağlığı Tedbirlerinde Eşdeğerliğin Belirlenmesi Ve
Tanınması Hakkında Rehber,

ISPM 4-Zararlı Organizmadan Ari Alanların Oluşturulmasına İlişkin Gereklilikler,

ISPM 26-Meyve Sineklerine (Tephrıtıdae) İlişkin Zararlıdan Ari
Alan Tesis Edilmesi,

ISPM 5-Bitki Sağlığı Terimleri Sözlüğü,
ISPM 31-Sevkiyat Örnekleme Yöntemleri.
ISPM 6-Gözetim Hakkında Rehber,

4.2. Uluslararası ilişkiler
4.2.1. Zararlı risk analizi çalışmaları
Bitkisel ürün ihracat ve ithalatının mümkün olabilmesi için bu

dir. Genel Müdürlüğümüz bu amaçla “Zararlı Risk Değerlendirme”

ürünlerin ticaretinde taraflar için herhangi bir bitki sağlığı riski

birimi kurmuş ve ülke ihracatını artırmak için gerek duyulan risk

olmadığı veya böyle bir risk var ise nasıl yönetileceğinin belir-

analiz çalışmalarına ağırlık vermiştir.

lenmesi için “Zararlı Risk Analizi- ZRA” çalışmaların yapılması ve
bitirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar Uluslararası Bitki Sağlığı

Şimdiye kadar ithalata yönelik 30 ülkeden 14 ürün için ZRA isten-

Sözleşmesi (IPPC) ve bölgesel karantina örgütlerinin belirlediği

miş, ihracata yönelik ise 15 ülkeye 26 ürün için ZRA hazırlanarak

standart metotlar ve güncel bilimsel verilere göre yürütülmekte

gönderilmiştir.

4.2.2. Uzakdoğu ihracatı geliştirme çalışmaları
Uzakdoğu’ya yaş meyve ihracatı ile ilgili izinlerin alınması çalış-

Yine bu kapsamda; Türk kirazının dış satım potansiyeli,

maları kapsamında 18.08.2010 tarihinde greyfurt, 07.02.2014

Japonya’nın da dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı olduğu dik-

tarihinde ise limon ihracatının önündeki engeller kaldırılmış, so-

kate alınarak kiraz ihracatına yönelik çalışmalar başlatılmış, süreç

ğuk işlem uygulamasına tabi tutulmak kaydıyla Japonya’ya ihra-

devam etmektedir.

catı serbest bırakılmıştır.
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4.2.3. Çin Halk Cumhuriyetine ihracatı geliştirme çalışmaları
Ülkemizden Çin Halk Cumhuriyeti’ne ih-

kanlığı aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti

Antepfıstığı’nın Çin’e ihracatına yönelik

racatını talep ettiğimiz Antepfıstığı, Kiraz,

resmi makamlarına iletilmiştir. ZRA çalış-

hazırlanan protokolde imza aşamasına

Turunçgiller, Taze İncir, Nar ve Kesme

maları çerçevesinde öncelikli olarak An-

gelinmiştir. Ayrıca iki ülke arasında Bitki

Çiçek gibi ürünlere ilişkin iki ülke arasın-

tepfıstığı ve Kiraz ürünleri ile ilgili olarak

Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği

da Zararlı Risk Analizi (ZRA) çalışmaları

Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Dene

Anlaşması çalışmaları halen devam et-

devam etmekte olup, bu kapsamda ha-

tim ve Karantina Genel İdaresi yetkilileri

mektedir.

zırlanan Antepfıstığı, Kiraz, Turunçgil, Nar,

tarafından 2014 yılında ülkemize teknik

Limon ve İncir PRA formları Dışişleri Ba-

bir inceleme ziyareti gerçekleştirilmiş,

5. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
5.1. Eğitim faaliyetleri
a) Teknik Personel eğitimleri
Sertifikalı eğitim modeli: Entegre mü-

tir. Isıl işlem operatörlerine yönelik eğitim

Bitki sağlığı ve karantina konularında

cadele talimatı bulunan konularda 5+5

verilmiş ve başarılı olanlara ısıl işlem ope-

2014 yılında yapılan teknik personel, çift-

gün olmak üzere iki ayrı dönem halinde

ratör belgesi düzenlenmiştir.

çi ve sektör eğitim çalışmaları Tablo 17 ve

10 gün süreli eğitimler verilmiş ve bu eği-

18’ de verilmiştir.

timlerin sonunda sınav yapılarak başarılı
olanlara sertifika verilmiştir.

Tablo 17. Bitki Sağlığı ve Karantina Eğitimleri

Kısa süreli eğitimler: İhtiyaç duyulan bitki
sağlığı konularında 2-3 gün süreli eğitimler verilmiştir.
b) Çiftçi eğitimleri
Çiftçi tarla okulları; aynı yöreden aynı ürünü yetiştiren bir çiftçi grubuna yönelik, zararlının biyolojik dönemi, bitkinin fenolojik
dönemi ve mücadele dönemleri dikkate
alınarak, en az iki uzman eşliğinde, arazi

Tablo 18. Sektöre Yönelik Karantina Eğitimleri

üzerinde entegre mücadele prensiplerinin
uygulamalı olarak öğretilmesine dayanan
çiftçi eğitimleri yapılmıştır. Bitki ve Bitkisel
Ürünlerde resmi kontrolleri gerçekleştiren
inspektörlere hizmet içi eğitimler verilmiş
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5.2. Yayım faaliyetleri
Çiftçi eğitimlerinde ve tarla okulu çalış-

- 4 konuda 215.000 afiş,

Son beş yılda 1.917.000 kitapçık,

malarında eğitimin etkinliğini ve kalıcılı-

- 9 konuda 410.000 liflet,

801.000 Afiş, 1.915.000 Liflet ve 11.700

ğını artırmak amacıyla çeşitli konularda

- 5 konuda 6.000 DVD kayıtlı film hazır-

Eğitim filmi hazırlanmış ve taşra teşkila-

bitki sağlığı yayını hazırlanarak üreticile-

lanarak üreticilerimize ücretsiz ulaştırıl-

tımız ve üreticilere ücretsiz ulaştırılmıştır.

rimize ücretsiz verilmektedir.

mıştır.

Bunlar Tablo 19’da verilmiştir.

Bu kapsamda;
Ülkemizde ilk biyolojik mücadele kitabı

Tablo 19. Bitki Sağlığı Yayın Çalışmaları

2012 yılında 2.000 adet ve ilk biyoteknik
mücadele kitabı 2013 yılında 5.000 adet

Liflet (Adet)

Film (Adet)

yazım ve basımı yapılarak bitki sağlığı

150.000

200

alanında çalışan teknik personele ücretsiz

500.000

5.500

olarak dağıtılmıştır.

710.000

-

2014 yılında;

145.000

-

410.000

6.000

Ürün bazında zararlı organizma ve mücadelesini içeren 27 konuda, 500.000
kitapçık,

6. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
6.1. Hasat öncesi pestisit denetimi
Taze meyve ve sebzede tarladan sofra-

• Hasat sonrası piyasa denetiminde

yalnızca % 2.2’sinin Maksimum Kalıntı

ya güvenilir gıda temini ve hatalı pestisit

olumsuzluk oranları bir önceki yıla göre %

Limiti (MRL) üstü olduğu belirlenmiştir. Bu

kullanımının önlenmesi amacıyla 81 ilde,

54 azalmış,

oran Avrupa Birliği % 3.5, ABD % 3.4’tür.

26 üründe risk esasına göre örtüaltı, bağ,

• İhracatta AB’nden alınan geri bildirim

Ülkemiz, meyve sebzede kalıntı açısından

bahçe ve tarla gibi üretim alanlarında

sayısı % 34 azalmış,

en güvenilir ülkelerden biridir.

“Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı”

• Avrupa Birliği ülkelerine domates ihra

yürütülmektedir. Denetim sonunda olum-

catında kalıntı analizi zorunluluğu Ekim

Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında ya-

suzluk tespit edilen ürünlere imha veya

2013 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

pılan hasat öncesi pestisit denetim çalış-

hasadı geciktirme, sahiplerine ise idari

• 2013 yılında yapılan Hasat Öncesi de

maları Tablo 20’ de verilmiştir.

para cezası uygulanmaktadır.

netimler neticesinde alınan numunelerin

Tablo 20. Hasat Öncesi Pestisit Denetim Grupları

2014 Faaliyet Raporu

6.2. Bitki koruma ürünü ve makineleri ile ilgili kontrol ve denetimler
2014 yılında bitki koruma ürünlerinin ve makinelerinin üretildiği ve satıldığı yerler ile piyasada bulunan ürünler denetlenmiştir. Bu kapsamda bayilerin tamamı, bitki koruma ürünlerinin %10’u ve üretim yerlerinin %20’si denetlenmiştir. Yapılan denetimler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

Tablo 21. BKÜ ve Makinaları Denetim Grupları
Denetim grubu
BKÜ
BKÜ Makine

6.3. Isıl işlem fırınları (ISPM 15) denetimleri
Tablo 22. Isıl İşlem Fırınları (ISPM 15) Denetim Grupları

6.4. Bitki pasaportu denetimleri
Zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek

kontrolleri yapılmakta, dolaşımdaki hare-

üretim materyallerinin takibi ve denetimi

ketleri izlenmektedir. Bunlar; yönetmelik

amacıyla AB ile uyumlu bir şekilde Bitki

ekinde belirtilen Fidan, Fide, Süs Bitkileri,

Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt

Çiçek Soğanları, tohumlar (Soğan, Yonca,

Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 12

Domates, Ayçiçeği, Fasulye, Tohumluk

Ocak 2011 tarih ve 27813 sayılı Resmi

Patateste) ve yemeklik patateste yürü-

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-

tülmektedir.

miştir.
Çalışmalarla bitki karantinasının etkin

Genel Müdürlüğümüzce 2014 yılında ya-

yürütülmesi amacıyla; bitkisel üretim ma-

pılan bitki pasaportu uygulama ve dene-

teryalleri vejetasyon ve söküm dönemi

tim çalışmaları Tablo 23’ te verilmiştir

Tablo 23. Bitki Pasaportu Uygulama ve Denetimleri

Bitki Pasaportu Uygulama ve Denetimleri
Uygulama
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1. Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele faaliyetleri
1.1. Sağlık taramaları
İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli veteriner

ması veya ortaya çıkma şüphesinin varlığı

hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve

hekimler tarafından mahallinde ihbarı

halinde, hastalığın yayılmasının önlenme-

oluşacak ekonomik kayıpların engellen-

mecburi hayvan hastalıkları yönünden

si için koruma ve gözetim bölgeleri oluş-

mesi amaçlanmaktadır.

klinik izleme yapılmakta, şüpheli durum-

turulmakta, hastalıkla ilgili epidemiyolojik

larda alınan numuneler Veteriner Enstitü

araştırma yapılmakta, gerekli görülmesi

Müdürlüklerine gönderilerek analiz ettiril-

Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen sağlık taramaları ile hayvan hastalıkları erken

mekte ve alınan sonuçlara göre uygulama

halinde hayvanlar itlaf ve imha edilmekte

teşhis edilmekte, hastalıkların erken teş-

yapılmaktadır.

ve hayvanların hareketlerinin kısıtlanması

his edilmesi de insan ve hayvan sağlığının

veya yasaklanması amacıyla kordon ko-

korunması açısından büyük önem arz et-

nulmaktadır. Yapılan sağlık taramaları ile

mektedir (Tablo 24).

İhbarı mecburi bir hastalığın ortaya çık

Tablo 24. Yıllara Göre Sağlık Taramaları
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1.2. Hayvan hastalıkları ile mücadele
Genel Müdürlüğümüzce korunma tedavi-

Belgesinin Hazırlanması Projesi” 5 Mart

Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Ens-

den daha kolay ve ucuzdur prensibi ile her

2014 tarihinde başlatılmıştır.

titü Müdürlüklerinde üretimleri yapılan ve

yıl ülkemizde görülen ihbarı zorunlu has-

Ülkemiz hayvan sağlığı alanında kullanı-

talıklara karşı mücadele programları oluş-

Projenin genel amacı, içerdiği 3 başlık için

lan tüm aşıların uluslararası standartlarda

turulmaktadır. Bu programlar çerçevesin-

5’er yıllık 3 dönem halinde, kısa, orta ve

(GMP –İyi üretim uygulamaları) üretiminin

de aşılama, kordon, karantina, temizlik ve

uzun dönemde gerçekleştirilecek faaliyet-

ve kontrollerinin yapıldığı bir tesis kurarak

dezenfeksiyon çalışmaları yapılmakta ve

lerin stratejik planlamasının yapılmasıdır.

Ülkemiz hayvan sağlığı şartlarını ulusla-

gerekli durumlarda hayvan ve hayvansal

Bunun yanı sıra; paydaşların farkındalığını

rarası standartlara ulaştırmak amacı ile

ürünlerin hareketleri kısıtlanmaktadır.

arttırmak, iletişim stratejileri belirlemek,

Ankara’ da kurulmak üzere “AŞI ÜRETİM

Ülkemiz hayvan sağlığı, hayvan kimliklen-

hayvan sağlığı ve refahını geliştirmek,

MERKEZİ KURULMASI PROJESİ” hazırlan-

dirme ve hareketlerinin kontrolü ile hay-

hastalıklarla etkin mücadele için gerekli

mıştır.

van refahı konularını kapsayan veteriner

bütçeyi belirlemek ve ülkemizin Avrupa

hizmetlerinin 15 yıllık stratejisinin belir-

Birliği üyeliği yolundaki hayvan hastalık-

2014 yılı yatırım programına alınan proje-

lenmesi için 2.400.000 Avro bütçeli ve

ları eradikasyon planları ile ilgili kapanış

nin çizim işleri devam etmekte olup 2015

24 ay süreli “Veteriner Hizmetleri Strateji

kriterlerini karşılamak da amaçlanmıştır.

yılında inşaat faaliyetlerine başlanılacaktır.

1.2.1. Şap hastalığı ile mücadele

Şap Enstitüsü tarafından genel bütçe

Şap hastalığına yönelik olarak “Risk Bazlı

Şap Enstitüsü Müdürlüğünün aşı üretim

imkanları ile üretilen şap aşıları hayvan

Stratejik Plan” hazırlanmış ve 2014 yılı

kapasitesi yıllık 14 milyon trivalan doz-

sahiplerinden aşı ücreti alınmadan uygu-

Ocak ayından itibaren uygulamaya ko-

dan, 30 milyon trivalan doza çıkarılmış-

lanmaktadır.

nulmuştur. Plan çerçevesinde yürütülen

tır. Ayrıca aşı içerisindeki antijen miktarı

çalışmalar ile Trakya’nın aşılı ariliğinin

arttırılarak koruyucu doz değeri 3PD50

2014 yılı başında uygulanmaya başlanan

sürdürülmesi, Anadolu’da ise Marmara

den 6PD50 ye çıkarılmış, böylece aşının

Risk Bazlı Stratejik Plan ile mihrak sayıla-

ve Ege bölgesinden başlayarak kademe-

kalitesi arttırılarak hastalıkla mücadelede

rında önemli düşüşler gözlenmiştir (Tablo

li olarak Ülkenin tamamında aşılı ariliğin

etkinlik sağlanmıştır.

25).

sağlanması hedeflenmiştir.

Tablo 25. Yıllara Göre Aşılama ve Mihrak Sayıları
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1.2.2. Kuduz hastalığı ile mücadele
Kuduz hastalığı ile mücadele hem yaban

Yaban hayatında görülen kuduz hastalığı

başlayarak 3 yıl süre ile havadan aşıla-

hayatında hem de sahipli ya da sahipsiz

ile de mücadele etmek amacıyla 2014

ma çalışması yürütülecektir. Her aşılama

kedi ve köpeklerin aşılanması yolu ile sür-

yılından itibaren “Türkiye’de Kuduza Karşı

kampanyasında 1.890.000 adet oral aşı

dürülmektedir.

Ağızdan Aşılama Projesini” uygulanmaya

atılacak olup 2014 yılı aşı atım çalışmaları

başlamıştır.

tamamlanmıştır.

Genel bütçe imkanları ile temin edilen
kuduz aşıları, sahipli kedi ve köpeklere

Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı

de aşı ücreti alınmadan uygulanmaktadır

kuduz hastalığının yoğun olarak görüldü-

(Tablo 26).

ğü 105.000 Km² alanda 2014 yılından

Tablo 26. Parenteral Kuduz Aşılama ve Mihrak Sayıları

1.2.3. Brusella hastalığı ile mücadele
Brusella hastalığı ile mücadele konjuktival
aşı kullanılarak sürdürülmektedir. Aşılar
Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilmekte, ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlüğümüz bütçe
imkanları dahilinde aşı satın alınmaktadır.
Aşılar yetiştiricilerden aşı ücreti alınmadan uygulanmaktadır.
Hastalıkla mücadele amacı ile aşılamanın
yanında atık yapan hayvanlarda izlenmek

Tablo 27. Yıllara Göre Sığır Aşılama ve Mihrak Sayıları

tedir. Hayvanlardan alınan atık ve svap
örneklerinde yapılan testler sonucunda
hastalık tespit edilen hayvanlar tazminatlı
olarak kesime sevk edilmektedir.
Tablo 28. Yıllara Göre Koyun-Keçi Aşılama ve Mihrak Sayıları

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile mihrak
sayılarında önemli düşüşler gözlenmiş
olup ayrıntılar Tablo 27 ve 28’de verilmiştir.
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1.2.4. Koyun keçi vebası hastalığı ile mücadele
Bakanlığımız Veteriner Kontrol Merkez

Tablo 29. Koyun Keçi Vebası Aşılama ve Mihrak Sayıları

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen PPR aşıları Ülkemiz genelinde yetiştiricilerden aşı ücreti alınmadan
koyun ve keçilerine uygulanmıştır.
Aşılama programı kapsamında yeni doğan hayvanlar ile daha önce aşılanmamış
ergin hayvanlar aşılanmaktadır (Tablo 29).

Genel Müdürlüğümüzce yakın dönem hedefi olarak 2018 yılında Trakya’nın Koyun
Keçi Vebası Hastalığından ari olması belirlenmiştir.

1.2.5. Yalancı tavuk vebası hastalığı ile mücadele
Yalancı Tavuk Vebası hastalığı, Ülkemiz

Hastalık mücadele stratejisi olarak, ön-

da Yalancı Tavuk Vebası hastalığı ile mü-

kanatlı sektörünün gelişmesi ve ihraca-

celikle ari bölgeler oluşturulması ve daha

cadele amacı ile bir pilot proje uygulan-

tının önündeki en büyük engellerinden

sonra ari bölgelerin birleştirilerek Ülkesel

mış olup 2014 yılında Afyon-Başmakçı,

biri olup, gerek ekonomik kayıpların ön-

ariliğin sağlanması belirlenmiştir.

Ankara-Kazan, Balıkesir-Bandırma, Bolu-

lenmesi ve gerekse ihracatın önünün

Dörtdivan, İzmir-Kemalpaşa ve Sakarya-

açılması amacı ile hastalıkla mücadele

Bu amaçla kanatlı yetiştiriciliğinin yoğun

Kaynarca ilçelerinde 105.079 adet köy

edilmektedir.

olarak yapıldığı illerde köy tavukçuluğun

tavuğu aşılanmıştır.

1.2.6. Sığırların nodüler ekzantemi hastalığı ile mücadele
Vektörlerle bulaşan ve çok uzak mesafe-

Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı-

Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı

lere yayılabilen Sığırların Nodüler Ekzan-

nın kontrolü amacı ile koyun keçi çiçek

2014 yılında tazminatlı hayvan hastalık-

temi (Afrika Hastalığı) Ülkemizde ilk olarak

hastalığı aşısı güvenilir olarak uygulana-

ları arasına alınmıştır. Hastalığa yakala-

01.08.2013 tarihinde görülmüştür. Has-

bilmektedir. Sığırların Nodüler Ekzantemi

nan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf ve

talığın kontrolü için sineklerle mücadele,

hastalığı ile mücadele amacı kapsamında

imha edilmektedir. Tazminat oranı 2015

hasta hayvanların itlafı, aşılama, kordon,

2013 yılında hastalık görülen iller ile bu

yılından itibaren 4/4 oranına yükseltilmiş

karantina, temizlik ve dezenfeksiyon uy-

illere sınır illerimizde bulunan büyükbaş

olup, aşılama programı tüm ülkeyi kapsa-

gulamaları yapılmaktadır.

hayvanlar 2014 yılı aşılama programına

yacak şekilde genişletilmiştir.

alınmıştır (Tablo 30).
Tablo 30. Sığırların Nodüler Ekzantemi Aşılama ve Mihrak Sayıları
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1.2.7. Mavidil hastalığı ile mücadele
Vektörlerle bulaşan Mavidil hastalığı uzun

Mavidil hastalığının kontrolü amacı ile

bir aradan sonra ülkemizde yeniden 12

kullanılan canlı aşılar gebe hayvanlara

Ağustos 2014 tarihinde görülmüştür.

uygulanamadığından, gebe hayvanlara

Mavidil hastalığına karşı Etlik Veteriner

uygulanabilecek inaktif aşı üretimi için

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Mü-

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma

dürlüğü tarafından aşı üretilmektedir. Ma-

Enstitüsü tarafından bir çalışma başla-

vidil hastalığının yayılmasının engellen-

tılmıştır. Ayrıca Ülkemizde Mavidil hasta-

mesi için riskli illerde bulunan küçükbaş

lığının kontrolü amacı ile Etlik Veteriner

hayvanlar aşılama programına alınmış ve

Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tara-

aşılanmıştır (Tablo 31). Aşılama ile birlikte

fından üretilen aşılar koyunlarda kullanı-

kordon ve karantina tedbirleri ile sivrisi-

labildiğinden söz konusu aşıların sığır ve

nek mücadelesi yapılmaktadır.

keçilerde de kullanılabilmesi için çalışma
daha başlatılmıştır.

Tablo 31. Mavidil Aşılama ve Mihrak Sayıları

1.3. Kene ilaçlama programı
Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı koordi-

Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olmak

nasyonu ile yürütülen ilaçlamalar ilekene

üzere diğer hastalıkların insanlara bulaş-

popülasyonunun azaltılması ve bu sayede

masının önlenmesi hedeflenmiştir (Tablo

de kenelerin sebep olduğu başta Kırım

32).

Tablo 32. 2014 Yılı Kene İlaçlama Çalışmaları

25
194.736
3.241.555
2.095.113
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1.4. Hayvan hareketleri ve kimliklendirme faaliyetleri
1.4.1. Hayvan hareketleri
Ülkemizde sığır cinsi ve koyun keçi türü

len hayvansal ürünler resmi ya da yetki-

hayvanlar küpelenerek hayvan kayıt sis-

lendirilmiş veteriner hekimler tarafından

temlerinde (Türkvet ve KKKS) kayıt altına

sevk edilmektedir (Tablo 33).

Tablo 33. Yıllara Göre Sevk Sayıları

alınmaktadır.
Yurt içi hayvan ve hayvansal ürün hareSığır cinsi hayvanlar il içinde pasaportla,

ketleri için düzenlenmesi zorunlu olan

koyun ve keçi türü hayvanlar nakil bel-

Veteriner Sağlık Raporları, hayvan kayıt

gesi ile hareket etmekte, iller arası canlı

sistemleri

hayvan ve hayvansal ürün sevkleri resmi

başlanmış olup yurt içi hareketler kontrol

veteriner hekim tarafından düzenlenen

altına alınmıştır. Hareketlerin kontrol altı-

veteriner sağlık raporları ile yapılmaktadır.

na alınması hayvan hastalıkları ile müca-

Resmi ve özel kesimhanelerden elde edi-

deleye olumlu katkı sağlamıştır.

kullanılarak

düzenlenmeye

1.4.1.1. Nakilde hayvan refahı ve satıcıların kayıt altına alınmasına ilişkin faaliyetler
Nakilde hayvan refahı kapsamında gerçek

Hayvan ticareti yapan satıcılar, hayvan

ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araç-

hastalıklarının yayılmasını engellemek ve

larının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun

teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalış-

asgari şartlar belirlenerek, nakil sırasında

malarını sağlamak amacıyla kayıt altına

hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil

alınmaktadır.

araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi,
nakil yapan nakliyecilere yetki belgesi ve

Nakilde hayvan refahı ve satıcıların ka-

hayvan naklinde kullanılan araçlara onay

yıt altına alınması kapsamında yapılan

belgesi verilmesi ve veri tabanında kayıt

belgelendirme (sertifikasyon) çalışmaları

altına alınması öngörülmüştür.

Tablo 34’de verilmiştir.

Tablo 34. Sertifikasyon Çalışmaları
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1.4.1.2. Hayvan satış yerleri
Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp sa-

yerlerinin ruhsatlandırılması büyük önem

sası niteliğinde toplam 118 adet ruhsatlı

tılmaları ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının

arz etmektedir.

hayvan satış yeri faaliyetini sürdürmekte-

yayılmasının engellenmesi, hayvan hare-

2014 yılında üç adedi hayvan pazarı bir

dir. Ruhsatlı hayvan satış yeri bulunmayan

ketlerinde gerekli denetim ve kontrollerin

adedi canlı hayvan borsası niteliğinde 4

illerde hayvan pazarı veya canlı hayvan

sağlanması ve oluşan atık ve artıkların

adet hayvan satış yeri ruhsatlandırılmış-

borsası kurulması ve bunların sayısının

çevre ve toplum sağlığına zarar verme-

tır. Bunlarla birlikte ülkemizde 104 adedi

artırılması konusunda yapılan çalışmalar

sinin önlenmesi açısından hayvan satış

hayvan pazarı, 14 adedi canlı hayvan bor-

devam etmektedir.

Şap hastalığından aşılı arilik statüsüne

Hayvanların en az 3 aydır sevk edilecek-

söz konusu hayvanların Trakya’ya sevkine

sahip Trakya’ya; Bakanlığımızca yayım-

leri işletmede bulunmaları, 1 ay karantina

izin verilmektedir. 2014 yılı Kurban Bay-

lanan ve tüm kamuoyuna duyurulan

altına alınmaları, bu süre içerinde yarıça-

ramında 17.646 adet sığır cinsi hayvan,

2010/7 ve 2010/13 sayılı Genelgelerde

pı 10 km’lik çevre alanında şap hastalığı

6.070 adet koyun ve keçi türü hayvan

belirtilen şartları sağlayan hayvanlar sevk

görülmemesi ve Şap Enstitüsü tarafından

Anadolu’dan Trakya’ya geçmek üzere

edilmektedir.

yapılan testte hastalık bulaştırma riskini

onay almıştır.

1.4.1.3. Kurban faaliyetleri ve
Trakya’ya hayvan sevkleri
Ülkemizde kurban faaliyetleri Bakanlığımızın da yer aldığı Bakanlıklar arası Kurban
Hizmetleri Kurulunun 18/02/2014 tarihli
ve BKHK-2014/1 sayılı Kararına dayanılarak her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde
yürütülmektedir. Kurbanda kesilen hayvan
sayıları Tablo 35’de verilmiştir.
Tablo 35. Kurbanda Kesilen Hayvan Sayıları

2013
851.948
2.331.917

2014
884.737
2.557.017

1.4.1.3.1. Trakya’ya hayvan sevkleri

taşımadıkları tespit edilmesi durumunda

2014 Faaliyet Raporu

1.4.2. Kimliklendirme faaliyetleri
Ülkemizde sığır cinsi ve koyun keçi türü

rafından sığır cinsi hayvanların doğum,

van varlığının uyumlu olması sağlanmıştır.

hayvanlar, hayvan hareketlerinin ve hay-

hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu

TÜİK ile Türkvet kayıtları arasındaki fark

van hastalıklarının daha etkin kontrolünü

kesimlerine ait “bildirimler” zamanında

- % 1,36’ya düşürülerek Türkvet’te kayıt-

sağlamak, ülkesel ya da bölgesel eradi-

yapılamamış, işletmelerin büyük çoğun-

lı hayvan sayısı 2014 TÜİK rakamlarının

kasyon programlarının etkin yürütülme-

luğu idari yaptırımlarla karşı karşıya kal-

altına inmiştir.

sini desteklemek, ilgili birimlerce gerekli

mıştır. Bunun sonucunda işletmelerde

sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme öde-

fiilen bulunan hayvan varlığı ile Türkvet’te

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte

meleri kayıtlarının daha düzenli tutulması

kayıtlı hayvan mevcudu arasında büyük

olan 34.1 milyon avro bütçeli Koyun ve

ve değerlendirilmesi amacıyla plastik ku-

farklar oluşmuştur.

Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklen-

lak küpeleriyle tanımlanarak AB’ye uyum-

dirilmesi ve Kaydı Projesi kapsamında

lu hayvan kayıt sistemlerinde kayıt altına

İşletmelerde bulunan hayvan varlığı ile

31.121.086 adet elektronik kulak küpesi

alınmaktadır. Sığır cinsi hayvanlar Türkvet

Türkvet’te kayıtlı hayvan varlığının uyum-

temin edilmiş ve İl Müdürlüklerine dağı-

veri tabanına, koyun ve keçi türü hayvan-

lu olması ve herhangi bir idari yaptırım

tılmıştır. Yine bu proje kapsamında 6.263

lar ise Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne (KKKS)

uygulanmaksızın işletmelerdeki hayvan

adet el terminali (okuyucu) alımı gerçek-

kaydedilmektedir.

kayıtlarının güncellenmesi amacıyla 21

leştirilmiş olup kabul işlemlerini müteakip

Haziran 2014 tarihinde ilgili Yönetmelik’te

İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacak ve

değişiklik yapılmıştır.

elektronik küpeleme uygulaması başlatı-

Ülkemizde küçük ölçekli geleneksel aile
işletmeciliğinin yaygın olması, göçer

lacaktır. Elektronik küpe yeni doğan kuzu,

hayvancılık ve kurban başta olmak üzere

Türkvet’te 1 Temmuz 2014 tarihi itiba-

oğlaklara ve buzağılara uygulanacaktır.

hayvan hareketlerinin çok yoğun olması,

rı ile 20.338.974 baş olan sığır cinsi

Proje kapsamında gerek il sistem sorum-

yetiştiricilerin eğitim düzeylerinin düşük

hayvan varlığı, 1 Ocak 2015 tarihinde

lularının gerekse kullanıcıların eğitimleri

olması ve coğrafi koşulların uygun ol-

14.696.400’e düşürülerek, Türkvet ve

devam etmektedir.

maması gibi nedenlerle yetiştiriciler ta-

işletmelerde fiilen bulunan sığır cinsi hay-

1.5. Ruhsatlandırılan kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri
Kanatlı sektörüne kaliteli ve sağlıklı ma-

yapılarak sertifikalandırılmamış işletme-

teryal temin ederek kanatlı sektörünün

lerden kuluçkalık yumurta ve civciv çıkışı-

sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile

na izin verilmemekte ve imha edilmekte-

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşlet-

dir. 2014 yılı içerisinde faaliyette bulunan

meleri 6 aylık aralıklarla Genel Müdürlü-

326 Damızlık Kanatlı İşletmesi ve 80 Ku-

ğümüzce belirlenen hastalıklar açısından

luçkahanenin sağlık kontrolleri yapılarak

sağlık kontrolleri yapılmakta ve sertifika-

sertifikalandırılmıştır.

landırılmaktadır. Rutin sağlık kontrolleri
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1.6. Veteriner laboratuvar hizmetleri ve ruhsatlandırma
1.6.1. Laboratuvarların akreditasyonu

Tablo 36. Enstitülerin Akredite Metot Sayısı

Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol
Enstitülerinin tamamı TS EN ISO/IEC
17025:2012 standardına göre farklı sayıda metot da akreditasyonlarını tamamlamışlardır. Akredite olunan metot sayısı
her yıl artmakta olup 2014 yılı itibarı ile
toplam 194 adet metot da akreditasyon
sağlanmıştır (Tablo 36).
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma

de L’alimentation, de L’environnement et

Enstitü Müdürlüğü, kuduz antikor titre

dutravail (ANSES)’den, doping analizlerin-

tayininde (Floresan Antikor Virus Nötra-

de Association of Official Racing Chemist

lizasyon testi) 998/2003 EC Direktifine

(AORC) ’den ve genetik analizlerde ise

göre ve At Hastalıklarının teşhis metot-

International SocietyforAnimal Genetics

larında AB nin referans laboratuvarı olan

(ISAG) ’den uluslararası akreditasyon al-

AgenceNationale de SecuriteSanitaire

mıştır.

1.6.2. OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı) eşleştirme projeleri
Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlü-

me Projesi başlatılmıştır.

ğü tarafından, Brucella ile ilgili, İngiltere
Veterinary Laboratories Agency (VLA)

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştır-

Enstitüsü ile yapılan OIE Eşleştirme Pro-

ma Enstitü Müdürlüğünde, Kuduz Teşhis

jesi sonlandırılmış ve Brucella hastalığı

Laboratuvarı, Almanya Friedrich Loeffler

ile ilgili OIE Bölge Referans Laboratuvar

Enstitüsü (FLI) ile OIE Eşleştirme Projesi

olunması için başvuruda bulunulmuştur.

yapmış ve proje faaliyetleri son aşamaya

Contagios Bovine Pleuropneumoni has-

gelmiştir. Ayrıca, Batı Nil Virusu ile ilgili,

talığı ile ilgili olarak İtalya, Istituto Zoop-

İtalya Istituto Zooprofilattico Sperimenta-

rofilattico Sperimentaledell’Abruzzo e del

ledell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) ara-

Molise (IZSAM) Enstitüsü ile OIE Eşleştir-

sında OIE Eşleştirme Projesi başlatılmıştır.

2014 Faaliyet Raporu

1.6.3. Teşhiste metot birliği
Ülkemizdeki veteriner teşhis ve analiz

du için Standart Operasyon Prosedürleri

cek ve yeni geliştirilen metotların mevcut

laboratuvarları tarafından yapılan ana-

(SOP) hazırlanarak 6 ciltlik “Teşhiste Me-

kitaba ilavesiyle kitabın güncellenmesi

lizlerde kullanılan uluslararası teşhis

tot Birliği” kitabı yayınlanmıştır. Enstitüler,

temin edilecektir. Yeni geliştirilen veya

metotlarının güncellenmesi ve bir örnek-

Üniversiteler ve Özel Laboratuvarlar tara-

ilk defa kullanılacak bir metodun Standart

liliğin sağlanması amacıyla, Bakanlığımız

fından yapılan teşhis ve analizlerde, Teş-

Operasyon Prosedürü oluşturulup bilimsel

yetkilileri, Veteriner Fakültesi Öğretim

histe Metot Birliği Kitabında yayımlanan

komitenin onayından geçtikten sonra kul-

Üyeleri ve Enstitü Uzmanları tarafından,

metotlar kullanılmaktadır.

lanılmaya başlanacaktır. Teşhiste Metot

Bakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Pato-

Birliği Kitabı 500 adet bastırılarak, Ens-

loji, Farmakoloji ve Toksikoloji ve Kanatlı

Bilimsel komite üyeleri belli zamanlarda

titülere, Üniversitelere, Özel Laboratuvar-

Hastalıkları konularında oluşturulan “Bilim

bir araya gelip, gelişmeleri takip ederek

lara ve konuyla ilgili uzmanlara dağıtımı

Heyeti” vasıtası ile ayrı ayrı her test meto-

bünyelerinde çalışmalarına devam ede-

yapılmıştır.

1.6.4. Analizler
Veteriner Kontrol Enstitüleri tarafından,

gönderilen numuneler ile ölüm sebebinin

hayvan hastalıkları teşhis ve analiz faa-

tespiti amacıyla ücretsiz olarak teşhis ve

liyetlerinde, ihbari mecburi hastalıklar ile

analizler yapılmaktadır. 2014 yılında Ba-

klinik ve otopsi bulgularıyla teşhis edi-

kanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Ensti-

lemeyen hastalıklar, klinik olarak teşhis

tü Müdürlüklerinde, 504.615 numunede

edilen ancak laboratuvar teyidi amacıyla

1.750.043 analiz yapılmıştır.

1.6.5. Ruhsatlandırma faaliyetleri
5996 sayılı Kanunun “Veteriner Hizmetleri İle İlgili Faaliyet Onayları” başlıklı
11. Maddesine göre, 2014 yılında; 593
muayenehane, 12 poliklinik, 9 hayvan
hastanesi, 2 Veteriner Teşhis ve Analiz
Laboratuvarı, 14 Deney Hayvanı kuruluşu
ruhsatlandırılmıştır.
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1.7. Tazminatlar
Bakanlığımızca yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile be-

Tablo 37. Hayvan Hastalıkları Tazminat Ödemeleri

lirlenen hastalıklara yakalanan hayvanların sahiplerine, aşı serum uygulaması
nedeni ile ölen hayvanların sahiplerine,
hayvan hastalıkları nedeni ile imha edilen
hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin sahiplerine tazminat ödemesi
yapılmaktadır. (Tablo 37)

2013
59.491.339
5.478.742
296.844
4.243.363
990.487

2014
39.514.454
2.083.573
56.604
3.667.309
7.623.767
737.470

1.8. Desteklemeler
Programlı aşılamalarda görevlendirilen serbest veteriner hekimlere ve hastalıktan ari işletme sertifikası verilen çiftliklere destekleme
ödenmektedir (Tablo 38 ve 39).

Tablo 38. Serbest Veteriner Hekimlere Ödenen Aşılama Destekleme
Ödemeleri

Ödenen Miktar*
1.423.646
1.149.385
Tablo 39. Hastalıktan Ari İşletme ve Hayvan Sayıları

*2014 yılı destekleme ve tazminat ödemelerine ilişkin
rakamlar 31.12.2014
Tarihine kadar Genel Müdürlüğe intikal eden ve gerçekleşen ödemelerdir. Sertifikalandırılan işletmelerde hayvan
başına 375 Türk Liralık ödeme yapılmakta olup, ödemeler
devam etmektedir.

2014 Faaliyet Raporu

2. Karantina, İthalat ve İhracat Faaliyetleri
2.1. İthalat kontrolleri
2.1.1. Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı
Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ve

nün de faaliyete geçmesiyle birlikte top-

dir. Ülkeler nezdinde hayvan hastalıkları-

ülkemiz üzerinden transit geçişlerinde ül-

lamda 23 adet müdürlük aracılığıyla ve-

nın takibi ile hayvan hayvansal ürünlerle

kemiz insan ve hayvan sağlığının korun-

teriner kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

ilgili ithalata izinli ülke ve tesis onayları

ması amacıyla ülkemiz sınır kapılarında
veteriner kontrolleri yapılmaktadır.

yapılması ve OIE tavsiyeleri dikkate alıİthalata ilişkin talepte bulunan ülkeler ile

narak ülkelerin ithalatına ilişkin kısıtlama/

ülkemiz mevzuatı ve OIE tavsiyeleri doğ-

genişletme/daraltma/kaldırma getirilmek-

2014 yılında kurulumu tamamlanan 14

rultusunda sağlık şartlarının belirlenmesi

tedir (Tablo 40-41)

veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü-

amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmekte-

Tablo 40. Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatında Veteriner Kontrolleri

Hayvan ve
Hayvansal Ürünler

Tablo 41. İthalat için Onaylanan Ülkeler ve Ürünler

* Hayvansal yan ürünlerin ithalatı, yukarıda belirtilen ülkelere ilave olarak AB ve AB tarafından
onaylanan ülkelerden de gerçekleştirilmektedir.
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2.2. İhracat kontrolleri
Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracat fa-

Tablo 42. Hayvan ve Hayvansal Ürün İhracat Kontrolleri

aliyetleri kapsamında tesis onayı, ihracat
denetimleri ve sağlık sertifikası düzenlenme konularında Genel Müdürlüğümüz ve
81 İl Müdürlüğü nezdinde işlemler ger-

Hayvan ve
Hayvansal Ürünler

çekleştirilmektedir (Tablo 42)
2.2.1. AB’ye ihracat

2.2.2. Rusya Federasyonu’na ihracat

AB için ihracat onayı bulunan ve AB resmi

Rusya Federasyonu (RF) ile gerçekleştiri-

onaylanması ve onaylanan tesislerin RF

internet sayfasında yayınlanan 177 adet

len karşılıklı heyet ziyaretleri sonucunda

resmi internet sayfasında yayınlanması

hayvansal gıda (balıkçılık, kanatlı eti, yu-

RF’ye yapılacak balıkçılık ürünleri, süt

hususunda çalışmalar devam etmektedir.

murta, süt, bağırsak, jelatin) ve 89 adet

ve süt ürünleri, kanatlı eti ve kanatlı eti

Bu kapsamda, RF’ye ihracat onayı bulu-

hayvansal yan ürün (deri-yün, kedi-köpek

ürünleri, günlük civciv, kuluçkalık yumur-

nan ve resmi internet sayfasında yayın-

maması) işletmesi bulunmaktadır.

ta, Bombus arısı, arıcılık ürünleri, yumurta

lanan 19 adet balıkçılık ve su ürünleri, 8

tozu ve yenilebilir yumurta ürünleri, balık

adet süt ve süt ürünleri, 16 adet kanatlı

İhracatta ürün çeşitliliği ve miktarının artı-

unu, deri-post ve bağırsak, kedi köpek

eti ve kanatlı eti ürünleri ile 3 adet günlük

rılmasına yönelik AB Komisyonuyla görüş-

maması ve kompozit ürünler için sağlık

civciv ve kuluçkalık yumurta olmak üzere

meler devam etmektedir.

sertifikaları üzerinde anlaşma sağlanmış-

toplam 46 adet işletme bulunmaktadır.

tır. Sofralık yumurta ihracatıyla ilgili sağlık

Ayrıca, 132 adet işletme ihracat onayı al-

sertifikası üzerinde görüşmeler devam

mış olup, bu işletmelerin de yayınlanması

etmektedir.

amacıyla RF’ye bildirimleri yapılmıştır. Söz
konusu işletmelerin RF tarafından resmi

Ayrıca sağlık sertifikası üzerinde anlaşma

internet sayfasında yayınlanması beklen-

sağlanmış olan yukarıda belirtilen ürün-

mektedir.

lerin ihracatına yönelik olarak tesislerin
2.2.3. Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat
Balıkçılık ürünlerinin ihracatına yönelik
mutabakata varılmıştır.

Bu ülkeye 28

balıkçılık ve su ürünleri işletmesi ihracat
onayı almıştır. Süt ve süt ürünleri için Çin
Halk Cumhuriyeti’nden bir heyet ülkemizi
ziyaret etmiş olup, iki ülke arasında bir
protokol imzalanması çalışmaları devam
etmektedir. Kanatlı eti ve ürünleri ihracatı
için görüşmeler devam etmektedir.

2014 Faaliyet Raporu

2.2.4. Diğer ülkelere ihracat
Toplam 66 ülkeye kanatlı eti ve kanatlı
eti ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Güney
Afrika Cumhuriyeti, Singapur, Filipinler,
Malezya, Japonya, Hong Kong, Meksika,
Makedonya ve Tayland ile ka¬natlı eti ve
kanatlı eti ürünleri ihracatına yönelik görüşmeler devam etmektedir.

Tablo 43. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İhracat Miktarları
Ülke
Suriye
Azerbaycan
Türkmenistan
Lübnan
Nahcivan
Toplam

Koyun
200
200

Keçi
272
272

Koyun
344
4.486
229
5.059

Keçi
-

Su ürünleri ihracatı yaptığımız ülke sayısı; Kanada, İsrail, Hong Kong’un dahil
olma¬sıyla 85 ülkeye ulaşmıştır.

2.3. Sağlık anlaşmaları ve tesis onayları
Tablo 44. Sağlık Anlaşmaları ve Tesis Onayları

Sağlık şartları üzerinde anlaşma sağlanan
ülkelere yapılan büyükbaş ve küçükbaş
hayvan ihracatına ilişkin rakamlar yandaki
tabloda yer almaktadır (Tablo 43).

3. Veteriner sağlık ürünleri ve halk sağlığı ile ilgili faaliyetler
3.1. Pazarlama izni işlemleri
Veteriner tıbbi ürünlere pazarlama izni

Bakanlığı aracılığı ile güncel gelişmeler

ürüne pazarlama izni düzenlemiştir. Top-

düzenlenmesinde Veteriner Tıbbi Ürünler

takip edilmektedir. Yine EMA, ICH ve VICH

lamda 2260 adet veteriner ilaç 530 adet

Hakkında Yönetmelik, biyolojik ürün ve

kılavuzlarındaki değişiklikler ve EMA bün-

veteriner biyolojik ürün Bakanlığımızca

ilaçlar için ayrı ayrı olmak üzere bu yö-

yesinde görev yapan veteriner tıbbi ürün

ruhsatlandırılmıştır.

netmeliğe bağlı olarak yayımlanmış baş-

komisyonu toplantılarının gündemi ve so-

vuru dosya kılavuzları esas alınmaktadır.

nuçları da takip edilmektedir.

Bu kılavuzların yanında izin işlemlerinde

Ayrıca pazarlama izinli veteriner tıbbi
ürünlerde değişiklik yapılmasına ilişkin

Avrupa Farmakopesi, British Farmakope,

2014 yılı içerisinde, 14 adedi veteriner

850 farklı başvuru incelenmiş ve sonuç-

Amerika Farmakopesi gibi farmakopeler

biyolojik ürün olmak üzere, toplam 125

landırılmış, 219 adet ürünün pazarlama

yanında EMA, ICH ve VICH teknik kılavuz-

adet veteriner tıbbi ürün, Veteriner Tıbbi

izni geçerlilik süresi yeniden değerlendi-

larının gereklilikleri aranmaktadır. Avrupa

Ürün Komisyonu tarafından incelenmiş,

rilmiştir.

Farmakopesi ile ilgili olarak; ülkemizde

27 adedi ilaç 7 adedi de biyolojik ürün ol-

farmakope temas noktası olan Sağlık

mak üzere toplam 34 adet veteriner tıbbi
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3.2. Üretim yeri izinlerine ilişkin faaliyetler
Veteriner tıbbi ürünlerin Türkiye’de üre-

cekleri tesislerin projelerini inceleterek

timi, Bakanlığımızdan üretim yeri izinli

ön izin de alabilmektedir. Üretim yeri izni

tesislerde veya Bakanlığımıza bildirimde

belgesi faaliyete hazır tesislere, tesisin

bulunulması şartı ve verilen pazarlama izni

GMP şartlarına uygunluğunu kanıtlayan

doğrultusunda veteriner biyolojik ürünler

ve denetim sonrasında düzenlenen GMP

hariç Sağlık Bakanlığından izinli tesislerde

sertifikasıyla birlikte verilmektedir. Üretici

gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızdan

firmaların GMP gerekliliklerine uygun şe-

üretim yeri izni almak isteyenler zorunlu

kilde tesis kurmaları için Bakanlığımızca

bir prosedür olmamakla birlikte inşa ede-

katkı sağlanan firma sayısı 22’ dir.

Tablo 45. 2014 Yılı Üretim Yeri İzinleri

14
6
2

3.3. Veteriner tıbbi ürünler için iyi üretim uygulamaları (GMP) faaliyetleri
İhracat amaçlı üretilenler dâhil Türkiye’de

tüm süreç 2013/08 sayılı talimat doğrul-

Bakanlığından izinli tesislerde yürütül-

pazarlama izinli ürünlerin üretimi, Veteri-

tusunda gerçekleştirilir. Söz konusu tali-

mektedir. Yurtdışında ise PIC/S üyesi bir

ner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygula-

mat ISO gereklilikleri göz önüne alınarak

otoriteden GMP sertifikası olmayan tesis-

maları (GMP) Kılavuzuna uygun olmalıdır.

hazırlanmıştır. Denetçiler IRCA’dan akre-

lerde gerçekleştirilmektedir. Genel Mü-

Bakanlığımız GMP Kılavuzu, AB (Eudralex

dite kuruluşlardan eğitimler alarak IRCA

dürlüğümüzün gelecek vizyonunda PIC/S

Volume IV) kılavuzu ve PIC/S kılavuzları

onaylı ISO 19011 baş denetçi sertifikası-

üyeliği ve yurtdışı denetimlerinin karşılıklı

ile birebir uyumludur. Kılavuzun güncelli-

na sahip olmuşlardır. Denetçilerin GMP

tanıma esasına dayandırılması yer almak-

ği, AB’deki değişiklikler takip edilerek ye-

kapsamındaki konularda sürekli eğitim

tadır. Bakanlığımızca ilk defa 2013 yılı

nilemeler ile sağlanmakta, dokümantas-

almaları sağlanmaktadır.

sonunda başlanan GMP denetimleri 2014

yon kuralları gereği yapılan değişiklikler

yılında yoğunlaşarak devam etmiştir. Bu

kılavuz üzerinde izlenebilmektedir. GMP

GMP denetim ve sertifikasyonu, Türkiye

kapsamda 2014 yılında Bakanlığımız

denetimlerinin başvuru aşamasından ser-

için Bakanlığımızdan üretim yeri izinli te-

ilk defa yurtdışındaki üretim tesislerinde

tifikalandırılması aşamasına kadar geçen

sisler ile veteriner tıbbi ürün üreten Sağlık

GMP denetimleri gerçekleştirmiştir.

Tablo 46. 2014 Yılı GMP Faaliyetleri

154
138
11
23
6
6
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3.4.Temsilci veteriner ecza depoları ve veteriner ecza depoları ile ilgili faaliyetler
Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı

Tablo 47. 2014 Yılı Veteriner Ecza Depoları ile İlgili Faaliyetler

Bakanlığımızdan ruhsatlı veteriner ecza

190
12
24
2
26

depoları ile veteriner biyolojik ürünler
hariç Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza
depoları aracılığı ile yapılmaktadır. Veteriner biyolojik ürünlerin dağıtımı, veteriner
ecza depolarınca veya yine bu depolarda
veya temsilci veteriner ecza depolarında

Temsilci veteriner ecza depoları sadece

veteriner ecza depoları ve ecza depola-

muhafaza edilmesi şartı ile pazarlama izin

belirli veteriner tıbbi ürünlerin bulundurul-

rına ürün sevk edebilmeleridir. Veteriner

sahiplerince de gerçekleştirilmektedir.

duğu, depolama dışında ikincil ambalaj-

tıbbi ürünlerin kurallara uygun şekilde

lama gibi ürünlere ilişkin belirli işlemlerin

muhafazası ve naklini gerçekleştirmek

Genel Müdürlüğümüzce veteriner ecza

yürütüldüğü depolardır. Temsilci depoların

amacıyla kuruluşuna izin verilen veteriner

depolarına ruhsat ve sorumlu yönetici

veteriner ecza depolarından bir diğer farkı

ecza depolarının sayısı artmaya devam

belgesi düzenlenmektedir.

bu depoların satış yapmamaları, sadece

ederek 190’a ulaşmıştır (Tablo 47).

3.5. Satış ve iştigal izinleri tıbbi ürün takibi ve farmakovijilans faaliyetleri
3.5.1. İştigal izin işlemleri
İştigal izin belgesi gerçek veya tüzel kişi-

Tablo 48. İştigal İzin İşlemleri

lerin veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve pazarlamasını yapabilmek için
Bakanlığımızdan alınan bir izin belgesidir.
Bu amaçla Genel Müdürlüğümüze yapılan
başvurular değerlendirilmekte ve uygun
bulunan müracaatçılara iştigal izin belgesi verilmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce iştigal izni ile ilgili değişiklik ve
iptal işlemleri yürütülmektedir (Tablo 48).
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3.5.2. Veteriner tıbbi ürünlerin ve maddelerinin ithalatı
Veteriner tıbbi ürünler ile veteriner tıbbi

ta olup, bu işlemin sonunda pazarlama

lüklerimiz tarafından gerçekleştirilmekte-

ürünlerin bileşimine giren etkin veya yar-

izin sahiplerine ithalat uygunluk belgesi

dir.

dımcı maddelerin ithalatı 2014/5 no’lu

verilmektedir.

Ayrıca gerek ülkemizde pazarlama izni

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

bulunmayan, gerekse veteriner tıbbi

Kontrolüne Tabii Ürünlerin İthalat Dene-

Bakanlığımızdan izinli veteriner mamul

ürünlerin üretimi ya da kontrolü aşama-

timi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi

ürün ilaçlar ile veteriner tıbbi ürünlerin

larında yer alan bazı etkin madde, yar-

Tebliği) kapsamında Genel Müdürlüğü-

bileşimine giren hammaddelerin ithalatı

dımcı madde, şuş, kültür veya vasat gibi

müzün izni ile yapılmaktadır. Belirtilen

Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen

maddelerin ithalatı için uygun görülmesi

Tebliğ’de 4 ve 5 no’lu cetvellerde yer alan

ithalat uygunluk izni ile yapılmakta iken

halinde Bakanlığımızca ithalat izni belgesi

ürünlerin ithalat işlemleri ise Genel Mü-

veteriner biyolojik ürün ithalat işlemleri

(Import Licence) verilmektedir (Tablo 49).

dürlüğümüzün görev alanında yer almak-

Bakanlığımızca yetkilendirilmiş İl Müdür-

Tablo 49. 2014 Yılında Düzenlenen İthalat Uygunluk Belgesi (adet)

1200
2208
26

3.5.3. Veteriner tıbbi ürün ihracatı
Veteriner tıbbi ürünlerin ihracat işlemleri

Tablo 50. Veteriner Biyolojik Ürün İhracatı

ülkemiz genel ihracat prosedürü çerçevesinde Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin
uygunluk yazıları çerçevesinde yürütülmektedir. İl Müdürlükleri ihracat işlemlerinin ardından belirtilen zamanlarda
ihracat verilerini Genel Müdürlüğümüze
bildirmektedir (Tablo 50,51).

Tablo 51. Veteriner İlaç İhracatı

2014 Faaliyet Raporu

3.5.4. Satış izin işlemleri
Satış izin belgesi pazarlama izni verilmiş

üretilen veya ithal edilen her bir serisi için

üretilen veya ithal edilen her bir serisi

bir veteriner tıbbi ürünün, üretildikten

satış izin belgesi pazarlama izin sorum-

için gerekli test ve kontrolleri yapıldıktan

veya ithal edildikten sonra piyasaya arz

luları tarafından düzenlenerek muhafaza

sonra Bakanlığımız Bornova Veteriner

edilebilmesi için Bakanlıkça verilen bel-

edilmektedir.

Kontrol Enstitüsü tarafından satış izin belgesi verilmekte ve Genel Müdürlüğümüze

gedir. Bu belge ilk kez piyasaya sunulacak veteriner biyolojik ürünler dışındaki

Bu kapsamda veteriner biyolojik ürünlerin

bildirilmektedir. 2014 yılında söz konusu

ürünler ile veteriner biyolojik ürünlerin her

dışındaki 45 adet veteriner tıbbi ürüne,

Enstitü 10.797.421.975 doz veteriner

bir serisine Genel Müdürlüğümüz tarafın-

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde

biyolojik ürün için 1188 adet satış izni

dan verilmektedir. Bir kez satış izin bel-

analizi yapılarak, satış izni düzenlenmiştir.

düzenlemiştir.

gesi almış veteriner ilaçların daha sonra

Veteriner biyolojik ürünlerin yurt içinde

3.5.5. Tıbbi ürün takip faaliyetleri
Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satı-

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetme-

Tablo 54.Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni

şı Bakanlığımızdan izinli perakende satış

lik çerçevesinde bünyesinde tam zamanlı

alan Kamu Kurumu

yerleri ile eczanelerden yapılabilmekte-

veteriner hekim istihdam eden hayvancılık

dir. Eczaneler veteriner biyolojik ürünler

işletmeleri depolardan ürün temin ede-

dışındaki veteriner tıbbi ürünleri satabil-

bilme hakkına sahip olduğundan, talep

mektedir. Ayrıca akvaryum canlıları ile ev

etmeleri halinde kendilerine Veteriner

ve süs hayvanları satış yerleri ancak bu

Tıbbi Ürün Temin İzni verilmektedir. İzin

hayvanlar için izinli veteriner tıbbi ürün-

verilen veya daha önce verilmiş izinleri

leri satabilmektedirler. Gerekli belgeleri

iptal edilen yerler ile ilgili bilgiler İl Müdür-

ile Bakanlığımız İl Müdürlüklerine yapılan

lükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze

başvurular mahallinde değerlendirilmekte

bildirilmektedir (Tablo 53).

ve uygun şartları taşıyan başvuru sahiplerine Veteriner tıbbi ürünlerin perakende
satış izni verilmekte ve Genel Müdürlüğü-

Tablo 53. Veteriner tıbbi ürün temin izinli
yerler

219
12

müze bildirilmektedir (Tablo 52).
Genel Müdürlüğümüz ülke genelinde pe-

Yine, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında

rakende satış izinli yerlere ilişkin listeyi

Yönetmelik gereğince hayvan sağlığı

Bakanlığımız internet sayfasında güncel

hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları

olarak yayınlamaktadır.

veteriner

tıbbi

ürün

temini

için

Bakanlığımızdan izin almaktadır. Söz konu-

Tablo 52. İzinli Veteriner Tıbbi Ürün

su izin, gerekli belgeler ile başvurulmasının

Perakende Satış Yerleri

ardından Genel Müdürlüğümüz tarafından
4781
43

verilmektedir (Tablo 54).

53

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

3.5.6. Farmakovijilans faaliyetleri
Farmakovijilans, veteriner tıbbi ürünlerin

kez satışa sunabilmek için görevlendire-

kovijilans Sorumlusu Belgesi verilmekte-

istenmeyen etkileri ve ürünlere bağlı diğer

ceği bir veteriner hekim adına farmakovi-

dir (Tablo 55). Pazarlama izin sahipleri her

muhtemel sorunların saptanması, tanım-

jilans belgesi almak zorundadır.

yıl şubat ayı sonuna kadar bu personelinin

lanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi

görevine devan ettiğini ilgili belgeler ile

ile ilgili çalışmalar olup, pazarlama izin

Bu amaçla Genel Müdürlüğümüze yapılan

Genel Müdürlüğümüze bildirmek zorun-

sahibi gerçek tüzel kişiler ürünlerini ilk

başvurular değerlendirilmekte ve Farma-

dadır.

Tablo 55. Farmakovijilans Faaliyetleri

Tablo 56. Farmakovijilans Bildirimleri

Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu
-

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz tarafından
veteriner tıbbi ürünlerin Farmakovijilans
faaliyetleri ile ilgili olarak bildirimde bulu-

3.5.7. Veteriner biyolojik ürünlerin soğuk zincir koşullarının izlenmesine
yönelik faaliyetler

nulmuş istenmeyen etkilerin değerlendi-

Hayvan hastalıkları ile mücadelede kul-

Bunun sonucunda Bakanlığımız merkez

rilmesi yapılarak gerekli işlemler yürütül-

lanılan aşıların soğuk zincir koşullarında

teşkilatı tarafından “İl ve İlçe Müdürlük-

mektedir (Tablo 56).

nakil ve muhafazası için İl ve İlçe Müdür-

lerinde Aşıların Soğuk Zincir Koşullarının

lüklerinin altyapılarındaki eksiklikler ta-

İzlenmesi Projesi” 2015 yılı içerisinde uy-

mamlanmış ve bu alandaki asgari teknik

gulamaya konulabilir hale getirilmiştir.

gereklilikler sağlanmıştır.

3.6. Veteriner halk sağlığı ile ilgili faaliyetler
3.6.1. Gıda kaynaklı zoonozlar ile ilgili faaliyetler
Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kay-

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıl-

naklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına

mıştır. Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası

Alınması Hakkında Yönetmelik ve Kanatlı

Sağlık Tüzüğü, sektörler arası işbirliği ve

hayvanlardan ve gıdalardan Salmonella

ulusal antimikrobiyal direnç izleme stra-

İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Ge-

tejisinin oluşturulması konularında çalış-

liştirilmesi Projesi çerçevesinde mevzuat,

malar yapılmıştır.

2014 Faaliyet Raporu

3.6.2 İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünlerle ilgili faaliyetler
Türkiye’de ilk defa, 24 Aralık 2011 tarihli

hayvan sağlığına, gıda ve yem güveni-

ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir ve

ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lirliğine yönelik riskleri engellemek veya

bu kapsamda faaliyet gösteren işletme

lanarak yürürlüğe giren İnsan Tüketimi

asgariye indirmek için insan tüketimine

ve tesisler de gıda ve yem işletmeleri gibi

Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan

sunulmayan hayvansal yan ürünler ile

kayıta ve onaya tabidir.

Ürün Yönetmeliği kapsamında halk ve

bunların türevlerine ilişkin sağlık kuralları

3.7. Projeler
10 Şubat-18 Temmuz 2014 tarihleri ara-

01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TÜBİ-

İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Ge-

sında ‘’Türkiye’de Hayvansal Yan Ürünler-

TAK desteğiyle Genel Müdürlüğümüz ile

liştirilmesi’’ başlıklı proje yürütülmektedir

le ilgili AB mevzuatının uyumlaştırılması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

(Tablo 57).

için strateji geliştirme kısa süreli eşleştir-

işbirliğinde yürütülmekte olan ‘’Kanatlı

me projesi’’ yürütülmüştür.

hayvanlardan ve gıdalardan Salmonella

Tablo 57. Yürütülen Projeler

Süresi
6 ay

36 ay
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4. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
4.1. Mevzuat çalışmaları
Tablo 58. 2014 yılı Mevzuat Geliştirme Çalışmaları

4.2 Uluslararası ilişkiler
Tablo 59. 2014 Yılında Yapılan Eğitim ve Çalışma Ziyaretleri

2014 Faaliyet Raporu

5. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
5.1. Eğitim faaliyetleri
Tablo 60. 2014 Yılında Eğitim Faaliyetleri

5.2. Yayım Faaliyetleri
Tablo 61. Hayvan Sağlığı Yayım Çalışmaları

Liflet (Adet)
60.000
60.000

Film (Adet) Kitaplar ( Adet)
500
-

6. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
6.1. Antimikrobiyal direnç izleme faaliyetleri
Akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak
yapılan saha denetim planı aşağıdaki tabloda tanzim edilmiştir (Tablo 62).
Tablo 62. 2014 Yılında Antimikrobiyal Direnç İzleme Faaliyetleri
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6.2. Veteriner tıbbi ürün denetim faaliyetleri
Bakanlığımızın programlı denetim faa-

Tablo 63. Veteriner Tıbbi Ürün Denetim Faaliyetleri

liyetleri kapsamında piyasada yer alan

162

Uygun Bulunmayan Ürün
23

Geri Çekilen Ürün
23

182

Uygun Bulunmayan Ürün
11

Geri Çekilen Ürün
11

50

Uygun Bulunmayan Ürün
8

Geri Çekilen Ürün
8

veteriner tıbbi ürünlerin belirlenen miktarı
kadar ve ayrıca şikâyet ve talepler üzerine
sahadan kontrolü amacıyla veteriner tıbbi
ürün alınarak kontrol ve denetimleri gerçekleştirilmektedir (Tablo 63).

5

399

6.3. Hayvansal yan ürün işletmeleri ile ilgili kontrol ve denetim faaliyetleri
2014 yılı boyunca 28 işletme hayvansal

Tablo 64. 2014 Yılında Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri ile İlgili Kontrol ve

yan ürün mevzuatı yönünden Genel Mü-

Denetim Faaliyetleri

dürlüğümüzce denetlenmiş ve 8 işletmeye işletme onay belgesi verilmiştir. Denetlenen, onaylanan ve kayıt altına alınan
işletme sayıları Tablo 64’de verilmiştir.

2014 Faaliyet Raporu

6.4. Sınırlardan kaçak hayvan ve hayvansal ürün girişinin engellenmesi
Ülkemize yasadışı canlı hayvan ve hayvan-

liği yapılarak canlı hayvan ve hayvansal

kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak

sal ürün girişini önlemek amacıyla, 5996

ürün kaçakçılığının önlenmesi konusunda

yürütülmektedir. Sınırlardan kaçak yol-

Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

ortak çalışmalar yapılmakta ve ülkemiz sı-

larla ülkemize girerken kolluk kuvvetleri

Gıda ve Yem Kanunu” ile canlı hayvan ve

nırlarından kaçak canlı hayvan ve hayvan-

tarafından yakalana hayvan ve hayvansal

hayvansal ürün kaçakçılığı ile ilgili caydı-

sal ürün girişi önlenmeye çalışılmaktadır.

ürünler tasfiye edilerek hayvan hastalık-

rıcı önlemler alınmıştır. Bakanlığımız ko-

Kaçak olarak yurda giren canlı hayvan ve

ları ile mücadeleye olumlu katkı sağlan-

ordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığı,

hayvansal ürünlerle ilgili işlemler 5996

maktadır (Tablo 65, 66)

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı

sayılı Kanun ve 5607 sayılı Kaçakçılık-

ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbir-

la Mücadele Kanunu çerçevesinde ilgili

Tablo 65. Ülkemiz Sınırlarından Yasadışı

Tablo 66. Ülkemiz Sınırlarından Yasadışı Yollarla Girer-

Yollarla Girerken Yakalanan Hayvan Sayıları

ken Yakalanan Hayvansal Ürün Miktarları

2013
526
17.252
27
17.805

2014
1.614
8.644
281
10.539

Et (Kg)
Et Ürünü (Kg)
Toplam (Kg)

2013
6.307
564
6.871

2014
122.802
56.673
179.475
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1. Gıda Kodeksi Faaliyetleri
1.1. Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu (UGKK) Sekretarya faaliyetleri
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

UGKK’nın görev ve yetkileri aşağıda be-

ğerlendirilmesi yapılan taslakların;

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü

lirtilmiştir:

1) Değişiklik yapılarak veya yapılmaksızın

maddesine dayanılarak oluşturulan UGKK;

a) Gıda kodeksi hazırlanması için yöntem

yayım kararının alınması.

Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan

belirlenmesi.

2) Gerekli görüldüğünde, gerekçeleriyle

iki üye, Sağlık Bakanlığından bir üye, her

b) Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası top-

birlikte yeniden değerlendirilmek üze-

iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek

lantılar için Bakanlık tarafından oluştu-

re konu ile ilgili tekrar çalışma kararının

gıda konusunda uzman, bilim adamı nite-

rulan ulusal görüşlerin değerlendirilerek

alınması.

liğinde birer üye, Türk Standartları Ensti-

karara bağlanması.

f) Gerekli görüldüğünde, alt komisyon

tüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet

c) Gıda kodeksinin veya ulusal görüşlerin

tarafından görüş değerlendirmesi yapıl-

gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil

oluşturulması aşamasında gerekli olacak

maksızın, gıda kodeksinin hazırlanması,

toplum kuruluşundan bir üye olmak üze-

verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve

yayımlanması veya yürürlükten kaldırıl-

re toplam yedi üyeden oluşur. Komisyon,

kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin

ması kararının alınması.

gıda kodeksi konusunda, ülkede en yetkili

toplanması.

UGKK sekretaryası Genel Müdürlüğümüz

merci olup, gıda kodeksinin hazırlanması

ç) Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafın-

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Baş-

için çeşitli alt komisyonlarını (AK) seçmek

dan sunulan hususların değerlendirilmesi.

kanlığı, Kodeks Çalışma Grubu tarafından

ve çalışmalarını denetlemekle ve alt ko-

d) Avrupa Birliği mevzuatına uyum çer-

yürütülmektedir. Bu kapsamda UGKK,

misyonlarca hazırlanan kodeks tasarıla-

çevesinde yer alan taahhütler öncelikli

hazırlanacak gıda kodekslerini ve hangi

rını ve değişiklik tasarılarını karara bağ-

olmak üzere hazırlanacak gıda kodeksinin

Alt Komisyonda değerlendirileceğini be-

lamak ve yayımlanmak üzere Bakanlığa

belirlenmesi.

lirli aralıklarla yaptığı toplantılarda belirle-

sunmakla görevlidir.

e) Alt komisyonlar tarafından görüş de-

mektedir (Tablo 67).

Tablo 67. 2014 Yılı Çalışmaları
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1.2. Alt komisyonların faaliyetleri
UGKK tarafından belirlenen gıda kodeks-

Tablo 68. Alt Komisyon Çalışmaları

leri için Kodeks Çalışma Grubunda görevli
sekretarya tarafından taslak hazırlanır, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak,

özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bulaşan-

ilgili Alt Komisyon’da görüşlerin değerlen-

lar, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç

dirilmesini müteakip UGKK’na sunulur.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde ya-

kalıntıları, numune alma, analiz metot-

Taslak UGKK tarafından değerlendirile-

tay ve dikey mevzuat tanımları yapılarak

ları, etiketleme, mikrobiyolojik kriterler

rek karara bağlanır. Gerek görüldüğünde

mevzuat sistematiği belirlenmiştir. Bu

gibi tüm gıdalara ve gıda ile temas eden

UGKK taslağı yeniden değerlendirmek

kapsamda “dikey gıda kodeksi” belirli

madde ve malzemelere uygulanacak olan

üzere AK’na iade eder.

bir gıda grubu veya gıda ile temas eden

kriterleri içeren gıda kodeksi olarak ta-

madde veya malzeme için belirlenmiş

nımlanmıştır. Yatay ve dikey gıda kodeks-

UGKK tarafından kabul edilen taslaklar

özel kriterleri içeren gıda kodeksi olarak;

lerini hazırlamak üzere UGKK’na bağlı hali

UGKK başkanı tarafından yayımlanmak

“yatay gıda kodeksi” ise gıda katkı mad-

hazırda 28 adet AK mevcuttur

üzere Bakanlığa sunulur (Tablo 68).

deleri, aroma vericiler ve aroma verme

(Tablo 69)

Tablo 69. Kodeks Hazırlamakla Görevli 28 Alt Komisyon
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2. Gıda ve Yem İşletmeleri ile İlgili Faaliyetler
2.1. Gıda ve yem ithalat ve ihracat kontrolleri
Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas

mevzuatına uygunluğunun tespiti amacıy-

rolleri neticesinde Türk gıda mevzuatına

eden madde ve malzemelerin ithalatında

la ihracat kontrolleri yapılmaktadır. İthalat

uygun olmayan ürünlerin yurda girişine

Türk gıda mevzuatına uygunluğu açısın-

kontrolleri yapmaya 27, ihracat kontrolle-

izin verilmemektedir.

dan ithalat kontrolleri ile ihraç edilecek

rini yapmaya ise 81 il gıda, tarım ve hay-

Bu ürünlerin mahrecine iade veya imha

ürünlerin alıcı ülke ve/veya Türk gıda/yem

vancılık müdürlüğü yetkilidir. İthalat kont-

edilmektedir.

2.1.1. İhracat denetimleri
Gıda ve yem ürünleri ihracatında alıcı ülke

Tablo 70. İhracatta Gıda Güvenliği Denetim Sayısı

kriterleri ve/veya Türk gıda/yem mevzuatı
kapsamında resmi kontrol gerçekleştirilmekte ve resmi kontrol sonucu mevzuata
uygun olan ürünlere sağlık sertifikası düzenlenmektedir (Tablo 70).
2.1.2. İthalat denetimleri
Gıda ve yem ürünleri ithalatında Türk

Tablo 71. İthalatta Gıda Güvenliği Denetim Sayıları

gıda/yem mevzuatı kapsamında resmi
kontrol gerçekleştirilmekte ve kontrol sonucu uygun olan ürünlerin yurda girişinde
bir sakınca bulunmadığına dair “Uygunluk
Yazısı” düzenlenmektedir. (Tablo 71)
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3. Gıda ve Yem İşletmeleri ile İlgili Faaliyetler
3.1. Gıda ve Yem işletmeleri kayıt-onay işlemleri
3.1.1. Gıda işletmeleri
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Dair Yönetmelik ile kayıta ve onaya tabi

kapsamında bulunmaktadır. Hayvansal

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamın-

gıda işletmeleri belirlenmiştir. Ülkemiz-

gıda üreten işletmeler onay kapsamında

da sadece gıda üretim yerleri değil gıda

de 31.12.2014 tarihi itibariyle toplam

bulunmakta olup, onay/şartlı onay almış

satış ve toplu tüketim yerleri de Bakan-

653.366 gıda işletmesi bulunmakta-

gıda işletmeleri Tablo 72’de yer almakta-

lığımızca kayıt altına alınmaktadır. Gıda

dır. Bu işletmelerin 11.615 adedi onay

dır.

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine

kapsamında, 641.751 adedi ise kayıt

Tablo 72. Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları

Hayvansal gıda üreten gıda işletmeleri dışındaki gıda üretim yerleri ile gıda satış
ve toplu tüketim yerleri kayıt kapsamında
bulunan gıda işletmeleridir. Ayrıca Gıda
İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri
Üreten İşletmeler de kayıt kapsamında
bulunmaktadır. Bakanlığımızca kayıt altına alınan kayıt kapsamındaki gıda işletme
sayıları Tablo 73’de yer almaktadır.

Tablo 73. Kayıt Almış Gıda İşletme Sayıları
72.543
320.561
248.647
641.751
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3.1.2. Yem işletmeleri
5996 sayılı Kanundan önce faaliyet gös-

samda kendi hayvanları için yem üreten

teren işletmelerin yeni mevzuata uyumu

işletmeler de kayıt altına alınmıştır. Tüm

için verilen geçiş süresi tamamlanmış

yem üretim işletmelerinde HACCP siste-

olup tüm işletmeler yeni mevzuata göre

mine dayalı üretim yapma zorunluluğu

onay ya da kayıt altına alınmıştır. Bu kap-

getirilmiştir (Tablo 74).

Tablo 74. 2014 Yılı Yem İşletmesi Sayıları

452
93
28
79
821
556
11.445
13.474

3.2. Takviye edici gıdaların onay işlemleri
3.2.1. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelik, takviye edici gıdaları ithal

ve piyasaya arzı; takviye edici gıdaların

hükümleri kapsamaktadır. Yönetmelik ile

eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz

onayı, izlenebilirliği ve işyeri sorumlukları

takviye edici gıdalar için piyasaya arz edil-

eden işletmelerin kayıt edilmesi; takviye

ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun ku-

meden önce Bakanlığımızdan onay alma

edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi

ruluşu, çalışma usul ve esaslarına ilişkin

şartı getirildi.

3.2.2. Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK)
Onay işlemlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite temsilcilerinden (Bakanlığımız: 6, Sağlık Bakanlığı: 3, Üniversite: 6)oluşan 15 kişilik komisyon
kuruldu.
Takviye edici gıdaların onay işlemleri ile ilgili komisyon 31 Aralık 2014 tarihine kadar 26 kez
toplandı.
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3.2.3. Uzman veri tabanı

3.2.4. TGK-Takviye Edici Gıdalar Tebliği

Yönetmelik kapsamında Takviye Edici

Tebliğ ile takviye edici gıdalarda kullanı-

için Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönet-

Gıda Komisyonunun yapacağı çalışmalara

labilecek 45 ayrı formda 13 vitamin, 140

meliğinde yer alan beslenme referans

uzman desteği sağlamak amacı ile Uz-

ayrı formda 17 mineral maddenin limitleri

değerinin en az %15’ini 4-10 yaş grubu

man Veri Tabanı oluşturuldu.

belirlendi.

çocuklar için ise bu değerin en az yarısını

• Takviye edici gıdaların son tüketiciye

karşılaması gerektiği,

sadece hazır ambalajlı olarak sunulabi-

• 4 yaşın altındaki bebek, küçük çocuk ve

leceği,

çocuklar için takviye edici gıdaların üreti-

• Vitamin ve mineral içeren takviye edici

lemeyeceği ve piyasaya arz edilemeyece-

gıdalarda; her bir besin öğesinin mini-

ği hükümleri getirildi.

mum miktarının, 11 yaş ve üzeri bireyler
3.2.5. Takviye edici gıdalara özel etiket kuralları
Etiketleme Yönetmeliği gereği bütün am-

• Tavsiye edilen günlük porsiyon miktarı,

balajlı gıdaların etiketi üzerinde yer alması

• “Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşma-

gerekli zorunlu etiket bilgilerine ilave özel

yın”,

kurallar getirildi.

• “Takviye edici gıdalar normal beslen-

• “İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi

menin yerine geçemez”,

veya tedavi edilmesi amacıyla kullanıl-

• “Çocukların ulaşamayacağı yerde sak-

maz” (“İlaç değildir” ifadesi en az 3 mm

layın”,

olacak)

• “Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında
doktorunuza danışın”.
vb. ifadelerinin etikette yer alması zorunlu
oldu.

3.2.6. Eğitim faaliyetleri
• Takviye edici gıda mevzuatı ve uygulamaları hakkında İl Müdürlüklerimizde görevli toplam 240 kişiye eğitim verildi.
• Sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu amaçla geniş kapsamlı on
bir (11) toplantı düzenlendi.
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4. Laboratuvarlar ile İlgili Faaliyetler
4.1. Akreditasyon
Akreditasyon; uygunluk değerlendirme

fından belirtilen güvenilirlikte (belirsizlik-

lizlerin doğruluğunun uluslararası kabul

kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışma-

te) yaptığının bağımsız yetkili kuruluşlar

edilebilirliğinin sağlanması, uluslarara-

ların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonu-

tarafından onaylanması işlemidir. Labo-

sı geçerliliği ve güvenilirliği açısından

cunda düzenledikleri uygunluk teyit bel-

ratuvarların akreditasyon kurumlarınca

önemlidir. Gıda güvenilirliği yönünden

gelerinin (deney ve muayene raporları,

akreditasyonunu sağlamak ve akredite la-

yapılan analizlerin sonuçlarının geçerliliği,

kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi

boratuvar sayısını artırmak, analiz kalite-

yapılan tüm kontrollerin sonucunda doğru

belgeleri, ürün belgeleri, personel belge-

sinin ve laboratuvar işleyişinin geliştiğini

karar alma ve uygulamada etkili olacaktır.

leri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini des-

göstermektedir. Uluslararası standartlara

Resmi kontrollerde alınan numunelerin

teklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite

göre akredite olan Bakanlık laboratu-

analizi sonucunda insan sağlığına aykırı

altyapısıdır. Laboratuvar akreditasyonu,

varlarının sayısını ifade eder. Ülkemizde

olup olmadığına karar verilecek, böylelik-

bir laboratuvarın yaptığı belli test /analiz

akreditasyon işlemi TÜRKAK tarafından

le tüketicilerin güvenilir gıda tüketmeleri

ve/veya kalibrasyonların laboratuvar tara-

yürütülmektedir. Bu akreditasyonlar, ana-

sağlanacaktır.

Bakanlığımızca ülke genelinde yürütü-

yapılan analiz çeşidi sayısı 1097’dir. GDO

Analizi Yapan 22 Kamu Laboratuvarından

len gıda izin-tescil, ithalat, ihracat ve iç

tarama analizi yapan 10 Kamu Laboratu-

15’i akredite, 41 Özel Gıda Laboratuva-

piyasa denetim ve kontrollerinde alınan

varından tamamı, 31 Özel Gıda Labora-

rından 34’ ü akreditedir.(Tablo 76,77)

numunelerin fiziksel, kimyasal ve mik-

tuvarından ise 30’u akreditedir. Pestisit

4.2. Laboratuvar faaliyetleri

robiyolojik analizleri 39 Bakanlık İl Kontrol Laboratuvarında, Bursa Gıda ve Yem

Tablo 75. 2014 yılı Akreditasyon Çalışmaları

Araştırma Enstitü Müdürlüğünde ve 98
özel Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılmaktadır. Ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek, gıda güvenirliliğinin
sağlanması konusunda tüm kamu ve özel
laboratuvarların yapmış oldukları ana-

Tablo 76. 2014 yılında

Tablo 77. Bakanlığımızdan Yetkili Özel Gıda

lizlerde hakemlik yapacak ve ülkemizde

Bakanlığımıza Bağlı Gıda

Kontrol Laboratuvarlarının 2014 yılı numune ve

yapılamayan analizlerin yapılabilirliğini

Kontrol Laboratuvarlarında

analiz sayıları

sağlayacak Ulusal Gıda Referans Labara-

yapılan analiz sayıları

tuvarı 2009 yılında faaliyete geçirilmiştir.
Bakanlığımızca yetki verilen Özel Gıda
Kontrol Laboratuvarlarından 85 tanesi
akreditedir (Tablo 75). Gıda güvenirliliğinin sağlanmasında laboratuvarlarımızca

*1 Ekim 2014 tarihi itibariyle.
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4.3. İhracat-ithalatta analiz sayıları
Gıda ve yem ürünleri ihracatında, ürünle-

sonucu uygun olan ürünlere sağlık ser-

risk grubuna göre belirlenen oranlarda

rin ülke ve/veya Türk gıda/yem mevzuatı

tifikası düzenlenmekte ve ihracatına izin

analiz sıklığı uygulanmakta analiz sonucu

mevzuata uygunluğunun tespiti amacıyla

verilmektedir. Gıda ve yem ürünleri itha-

Türk gıda/yem mevzuatına uygun ürünle-

numune alınabilmekte ve numune analiz

latında da Bakanlığımızca ürün ve ülke

rin ithalatına izin verilmektedir (Tablo 78).

Tablo 78. İhracat-İthalatta Analiz Sayısı
Analiz sonucu
olumlu
75.965
54.610
130.575

Analiz sonucu
olumsuz
1.368
1.034
2.402

4.4. GDO analizleri
GDO tarama analizi yapabilen akredite

miktar ve kimliklendirme analizi yapabil-

rinde gıdalarda tarama analizi yapılmakta

edilmiş 10 Resmi Gıda Kontrol Laboratu-

mektedir. GDO Analizlerinde AB referans

ve eser miktarda (%0.01) dahi GDO var-

varı ile 30 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Laboratuvarı tarafından valide edilen me-

lığının tespit edilmesi durumunda ürünün

bulunmaktadır. Bu laboratuvarların 10’u

totlar kullanılmaktadır. İthalat kontrolle-

yurda girişine izin verilmemektedir.

Numune sayıları bir önceki yılın üretim ra-

dan yürütülmektedir. Ulusal Kalıntı İzleme

mandıralarda, balık işleme fabrikalarında,

kamları ve uygulama sonuçlarına göre her

çalışmaları 2006 yılından itibaren kanatlı

yumurta - bal toplama ve paketleme yer-

yıl güncellenerek yayınlanan Ulusal Kalıntı

eti, süt, yetiştiricilik yoluyla elde edilen

lerindeki hayvansal birincil ürünlerindeki

İzleme Planı, 79 İl Müdürlüğü, 5 Veteriner

su kültürü hayvanları ve balda; 2010

kalıntıların nedenlerini araştırmayı ve açı-

Kontrol Enstitü Müdürlüğü, 5 Gıda Kontrol

yılından itibaren yumurtada ve 2012 yı-

ğa çıkarmayı amaçlamaktadır. (Tablo 79).

Laboratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda Re-

lından itibaren de pilot uygulama olarak

ferans Laboratuvar Müdürlüğü ve TÜBİ-

kırmızı ette yürütülmektedir. Ulusal Kalıntı

TAK Marmara Araştırma Merkezi tarafın-

İzleme Planı çiftliklerde, mezbahalarda,

4.5. Ulusal kalıntı izleme planı

Tablo 79. 2014 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Planı Değerlendirme Tablosu
Olumsuzluk (%)
2
1
2
1
1
1
1
1
1
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5. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
5.1. Mevzuat çalışmaları
5.1.1. Gıda mevzuatı (KODEKS)
UGKK, AB mevzuatına uyum çerçevesin-

Alt Komisyonda değerlendirileceğini be-

karara bağlanır. UGKK tarafından kabul

de; Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bit-

lirler. UGKK tarafından belirlenen gıda

edilen taslaklar UGKK başkanı tarafından

ki Sağlığı başlıklı 12.Fasılla ilgili Strateji

kodeksleri için Kodeks Çalışma Grubunda

yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulur.

Belgesinde verilen taahhütler öncelikli ol-

görevli sekretarya tarafından taslak hazır-

mak üzere 2/97 sayılı AB-Türkiye Ortaklık

lanır. İlgili kurum ve kuruluşların görüşü

Bildirim Yönetmeliği kapsamında yer alan

Konseyi Kararı, Kodeks Alimentarius stan-

alınarak, ilgili AK’da görüşlerin değerlen-

kodeks taslakları Ekonomi Bakanlığı ara-

dartları ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda

dirilmesini müteakip UGKK’na sunulur.

cılığı ile AB’ne bildirilmektedir (Tablo 80).

hazırlanacak gıda kodekslerini ve hangi

Taslak UGKK tarafından değerlendirilerek

Tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Türk Gıda Kodeksi kapsamında gerçekleştirilen
önemli düzenlemeler:
Ekmek

Salça

• Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (6

• Ekmekte tuz miktarı % 25 azaltıldı, kepek

• Salçada koruyucu madde kullanımına yasak

Temmuz 2014) “Meyve suyu” olarak tanım-

miktarı en az % 60 artırıldı.

getirildi.

lanan ürünlerde ilave şeker kullanımı yasak-

• Ekmek satılan her yerde tam buğday ekme-

Katkı Maddeleri

landı. (Eski uygulamada meyve sularına 150

ği, kepekli ekmek bulundurulması zorunlu hale

• Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda en-

gram/ Litre şekere izin verilmekteydi.)

getirildi.

zimlerinde ve gıda aroma vericilerinde domuz

• Sofralık Zeytin Tebliği (23 Ağustos 2014)

• Ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında

kaynaklı katkı maddeleri yasaklandı.

Sofralık zeytinde tuz miktarı yaklaşık % 50

çalışan tüm personelin hijyen eğitimi alması

Tuz ve Şeker Tüketimini Azaltmaya Yönelik

azaltıldı. Tuz oranı ağırlıkça maksimum % 8 ile

zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeler:

sınırlandırıldı.

• Ekmeklik buğday unu için kül miktarı KM’ de

• Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (4 Ocak

0,7 - 0,8 olarak belirlendi.

2012) Ekmeklerin tuz miktarı en az %25 azal-

• Ambalajsız piyasaya arz edilen ekmeklerde

tıldı.

bütün katkı maddeleri yasaklandı.

• Et ve Et Ürünleri Tebliği (5 Aralık 2012) Pas-

• Buğday ununda askorbik asit (C vitamini)

tırmadaki tuz oranı kuru maddede % 8,5’dan

dışında bütün katkı maddeleri yasaklandı.

%7’ye düşürüldü.

Et ve Ürünleri

• Baharat Tebliği (10 Nisan 2013) Kırmızı pul

• Kanatlı eti ile kırmızı et karıştırılarak et ürün-

biberlerin tuz oranı %22 azaltıldı. (%9’dan

leri üretimi yasaklandı.

%7’ye düşürüldü.)

• Mekanik olarak ayrılmış etlerin et ürünlerin-

• Tuz Tebliği (16 Ağustos 2013) Tuz etiketle-

de kullanımı yasaklandı.

rinde “Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun” ifade-

• Geleneksel et ürünlerimizde ( sucuk, pastır-

si zorunlu hale getirildi.

ma,) bazı katkı maddeleri yasaklandı.

• Salça ve Püre Tebliği (14 Haziran 2014) Sal-

Çiğ Köfte ve Mezeler

çaların tuz içeriği en az % 64 azaltıldı. (KM ‘de

• Çiğ köfte ve mezelerde sitrik asit hariç bütün

%14’den %5’e düşürüldü.)

Tablo 80. Türk Gıda Kodeksi
Kapsamında Yayımlanan Mevzuat

katkı maddeleri yasaklandı.
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5.1.2. Yem mevzuatı
Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uyum-

Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de

lu olarak Yemlerde İstenmeyen Maddeler

yayımlanan Hayvan Beslemede Kullanılan

Hakkında 2014/11 No’lu Tebliğ 19 Nisan

Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

2014

18 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş-

tarihinde Resmi Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 18

tir (Tablo 81).

Tablo 81. 2014 Yılında Yürürlüğe Giren Yem Mevzuatı

5.2. Uluslararası ilişkiler
5.2.1.Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili faaliyetler
1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü

caret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağ-

(DTÖ)’nün kurulmasının ardından yürür-

lığı Anlaşması (SPS) ve Ticarette Teknik

lüğe giren DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı

Engeller Anlaşması (TBT) çerçevesinde

(SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT)

bildirim mekanizması aracılığıyla DTÖ’ye

Anlaşmaları gereğince; uluslararası tica-

de bildirilmekte ve DTÖ’ye üye ülkelerin

rette gıda ile ilgili düzenlemeler için KAK

görüşüne sunulmaktadır. Ayrıca DTÖ’ye

Standartlarını referans olarak almakta;

üye ülkeler tarafından hazırlanan gıda ile

üye ülkeler tarafından yayımlanacak mev-

ilgili düzenlemeler temas noktası olarak

zuatın yayım öncesi diğer üye ülkelere

Kodeks Çalışma Grubuna bildirilmekte ve

bildirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda

bu taslaklar için de görüş oluşturulmakta-

hazırlanan kodeks taslakları, Dünya Ti-

dır (Tablo 82)

Tablo 82. 2014 Yılı Bildirime Sunulan Taslak
Mevzuat Sayısı

SPS Bildirimi
TBT Bildirimi
Toplam

14
13
27
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5.2.2. Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) Misyonu ile ilgili faaliyetler
AB gıda güvenilirliği kurumlarından olan

maktadır. Avrupa Birliği’ne adaylık süreci

nı” hazırlanarak Ağustos 2014 itibariyle

Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO); aday ve

fasıllar halinde müzakerelerle gerçekleş-

uygulanmaya başlanmıştır. Bakanlığımız

AB’ ye ihracat yapacak üçüncü ülkelerde

tirilmektedir. 12. Gıda Güvenilirliği, Ve-

tarafından Çiğ Süt Eylem Planı hazırlan-

statüsünde ülkemizde misyon denetim-

terinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı,

maktadır.

leri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda

30 Haziran 2010 tarihinde müzakerelere

2014 yılında Et ve Süt Misyon Denetimi

açılmış olup Fasıl 12’ nin kapanış krite-

Ülkemizde veteriner halk sağlığı kontrol-

gerçekleşmiştir. Denetim sonucunda FVO

ri kapsamında, AB kriterlerine uymayan

leri ve gıda işletmelerinin (kırmızı et ve

misyonu tarafından tespit edilen eksiklik-

çiğ sütün kullanımına ilişkin bir strateji

süt) iyileştirilmesine ilişkin olarak yetkili

lerle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce

hazırlanması için komisyon oluşturulmuş

makamlar tarafından alınan tedbirlerin

eylem planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda

ve çalışmalara başlanılmıştır. Türkiye’nin

değerlendirilmesi amacıyla 17-27 Hazi-

et, süt ve su ürünleri işletmelerinin resmi

mevcut çiğ süt kalitesinin belirlenmesine

ran 2014 tarihleri arasında FVO misyonu

kontrollerine ilişkin prosedürler hazırlan-

yönelik olarak “Çiğ Süt Numune Alma Pla-

tetkiki gerçekleştirilmiştir.

5.2.3. Kodeks Alimentarius Komisyonu ile ilgili faaliyetleri
Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK)

Bu kapsamda Kodeks Çalışma Grubunun

bağlar. Ülke görüşleri, Kodeks Çalışma

1960’larda Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

sekretarya ve koordinasyonunda UGKK,

Grubu tarafından KAK sekretaryasına

rım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgü-

gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplan-

iletilir. KAK ve Komite toplantılarına aktif

tü (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan ve

tılar için Bakanlık tarafından oluşturulan

katılım sağlanmaktadır (Tablo 83).

merkezi Roma’da olan Birleşmiş Milletle-

ulusal görüşleri değerlendirilerek karara

re bağlı bir kuruluştur. KAK’a bugün 184
ülke ve bir organizasyon (Avrupa Birliği)

Tablo 83. 2014 Yılında Katılım

üyedir. Kuruluşun görevi dünyada gıda ile

Sağlanan Toplantı Sayısı

ilgili uygulamaların sağlık ve teknoloji yönünden standartlaştırılmasını sağlamaktır.
Kuruluşun bu amaçla hazırladığı “Kodeks
Alimentarius Standartları” tüm dünya ülkeleri için güvenilir gıda üretiminde referans dokümandır.
Türkiye 01 Ekim 1963 yılında KAK’a üye
olmuştur. KAK toplantılarında ülkemizi
Bakanlığımız temsil etmekte olup, kodeks
ulusal irtibat noktası Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’dür. KAK çalışmaları Kodeks Çalışma Grubu tarafından takip edilmekte ve koordinasyonu sağlanmaktadır.
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5.2.4. Diğer uluslararası kuruluşlar İle ilgili faaliyetler
Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü

Tablo 84. 2014 Yılında Katılım Sağlanan Toplantı Sayısı

(OIV), Uluslararası Standartlar Teşkilâtı
(ISO),Avrupa Konseyi (Council of EuropaCoE) - Sağlığın Korunması ve İlaç Kalitesi
Genel Müdürlüğü (European Directorate
forthe Quality of Medicines&HealthCare
- EDQM), Avrupa Gıda Güvenliği Otorite-

jisi Kurumu (UAEA), Avrupa Komisyonu

duğumuz ülkelerin gıda mevzuatı takip

si (EFSA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

(EC BTSF) gibi uluslararası kuruluşların

edilerek, mevzuat çalışmaları esnasında

Teşkilatı (OECD),Uluslararası Atom Ener-

çalışmaları ve ticari münasebette bulun-

faydalanılmaktadır (Tablo 84).

6. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
6.1. Eğitim çalışmaları
6.1.1. Gıda eğitim çalışmaları
Gıda resmi kontrollerini gerçekleştiren

Tablo 85. 2014 Yılı Gıda Eğitim Çalışmaları

kontrol görevlilerine, gıda mevzuatı ve
resmi kontroller konularında hizmet içi
eğitim programı kapsamında ve Avrupa
Birliği BTSF organizasyonu ve TAIEX Ofisi
işbirliği ile eğitimler düzenlenmiştir (Tablo
85).
6.1.2. Yem eğitim çalışmaları
Yem denetçilerinin yem mevzuatı ve uygulamaları konusunda eğitim e yönelik
olarak hizmet içi eğitim programı kapsamında ve Avrupa Birliği TAIEX Ofisi işbirliği ile eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere
Bakanlığımız personeli ile sektör temsilcileri de katılmıştır (Tablo 86).

Tablo 86. 2014 Yılı Yem Eğitim Çalışmaları
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6.2. Yayım çalışmaları
Tablo 87. Gıda –Yem Güvenilirliği Yayım Çalışmaları
YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
Toplam

Kitap (Adet) Liflet (Adet)
1000
1000
-

Film (Adet)
-

7. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
7.1. Gıda resmi kontrol verileri
Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren gıda

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde

ve gıda ile temasta bulunan madde ve

Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında

görevli gıda kontrol görevlileriyle birlikte

malzemeleri üreten, satan ve toplu tüke-

yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve tali-

yürütülmekte olup, yıllara ve gıda işlet-

time sunan onay ve kayıt kapsamındaki

matlar çerçevesinde, merkezde Gıda ve

melerinin faaliyet alanına göre gıda resmi

gıda işletmelerinin denetim ve kontrol hiz-

Kontrol Genel Müdürlüğümüz koordinas-

kontrol verileri aşağıdaki tablolarda yer

metleri; 13/6/2010 tarih ve 27610 sayılı

yonunda, 81 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl

almaktadır (Tablo 88, 89).

Resmi Gazete’de yayımlanan “5996 sayılı

Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş İlçe Gıda,

Tablo 88. Yıllara Göre Gıda Resmi Kontrol Sayıları

Tablo 89. Gıda İşletmeleri Faaliyet Alanına Göre Gıda Resmi Kontrol Sayısı
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7.2 Gıda kontrol planı
81 İl Müdürlüğünün kendi bünyesinde

Kontrol Planı hazırlanmaktadır. Bu plan,

yürüttüğü resmi kontrollere ek olarak,

2006 yılından beri uygulanmakta olup

Bakanlığımızca merkezî ve bütüncül bir

yıllar içinde beliren ihtiyaca göre sürekli

yaklaşımla, uygun sıklıkta ve gıda mad-

olarak gelişmekte ve güncellenmektedir

desinin taşıdığı riskle orantılı olarak Gıda

(Tablo 90).

Tablo 90. Yıllara Göre Kontrol Planı

7.3. Alo 174 gıda hattı
Tüketicinin denetim mekanizmasına etkin

geçirilmiştir. Alo 174 Gıda Hattına gıda

uygulanan idari yaptırımların yıllara göre

katılımının sağlanması amacıyla ALO 174

bilgi edinme, ihbar ve şikâyet kapsamın-

dağılımı aşağıda tabloda bildirilmiştir

GIDA Hattı 14 Şubat 2009’ da faaliyete

da yapılan başvuru ve başvurular sonucu

(.Tablo 91).

Tablo 91. ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuru Sayısı ve İdari Yaptırım Sayısı

*2009 yılı verileri, ALO 174 GIDA Hattı’nın faaliyeti geçtiği 14 Şubat 2009 tarihinden sonraki verilerdir.
** Oluşturulan başvuru sayısı, gıda ihbar ve şikâyet kapsamında oluşturulan başvuruları içermektedir.
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7.4. Kamuoyu ile paylaşılan resmi kontrol sonuçları
Bakanlığımızın yaptığı kontroller sonu-

firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/

Tablo 92. Kamuoyu ile Paylaşılan Resmi

cunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı

veya seri numarası ya da taklit ve tağşiş

Kontrol Sonuçları

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve

yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/

Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6

ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası,

ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine

parti ve/veya seri numarası bilgileri Ba-

sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrı-

kanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça

ca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin

kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci
maddesi gereğince laboratuvar sonucu
ilekişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye
düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş
gıdaları ürettiği ve/veya sattığı kesinleşen

7.5. Kamu ve özel laboratuvarlar denetimleri
29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı resmi

ma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş

gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Dair Yönetmelik gereği Kamu ve Özel

ve Çalışma İzni öncesi yerinde denetim-

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş,

Gıda Kontrol Laboratuvarları rutin olarak

leri ile kapsam genişletme denetimleri de

Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalış-

2 yılda bir denetlenmektedir. Ayrıca Özel

gerçekleştirilmektedir (Tablo 93).

Tablo 93. 2014 Yılında Kamu ve Özel Laboratuvar Denetimleri

*25 Aralık 2014 tarihine kadar olan verileri kapsamaktadır.
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7.6. Yem resmi kontrol verileri
Güvenilir yem arzını temin etmek amacıy-

planı oluşturularak, uygulanması amacıy-

Yem kontrol planı önceki yıllara ait de-

la, Bakanlığımızca yemlerin üretim, işle-

la İl Müdürlüklerine gönderilir. Yem işlet-

netim sonuçları dikkate alınarak ve risk

me ve dağıtımının tüm aşamalarında res-

meleri hijyen şartlarına göre denetlenir.

analizi yapılarak her yıl revize edilmekte-

mi kontroller yapılmaktadır. Resmi kontrol

Denetim sırasında yem fabrikalarından,

dir. Özellikle yemlere katılması yasak olan

faaliyetleri Bakanlığın yıllık kontrol planı

bayilerden, çiftliklerden yem numuneleri

maddeler ve dioksin, mikotoksin, ağır

kapsamındaki kontrolleri, İl Müdürlükleri

alınır. Ayrıca çiftliklerdeki içme sularından

metal vb. yemlerde istenmeyen maddeler

tarafından yürütülen kontrolleri, ihbar ve

analiz edilmek üzere numuneler alınır. Alı-

yönüyle kontrol sıklığı artırılmaktadır. Bu

şikâyet üzerine yapılan kontrolleri ve Gıda

nan numuneler risk esaslı olarak ve etiket

kapsamda çiftlik bazında kontrol sayısı da

ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından

beyanlarına uygunluk yönlerinden analiz

artırılmıştır. (Tablo 94,95).

gerçekleştirilen kontrolleri kapsamaktadır.

edilir.

Genel Müdürlüğümüzce yıllık yem kontrol
Tablo 94. Yıllara Göre Yem İşletmeleri Denetim Sayıları
2012
2.522
10.923
177
13.622

2013
2.486
11.672
676
14.834

Tablo 95. Yıllara Göre Denetim Sayıları ve Yasal İşlemler
2014
3.038
12.905
2.488
17.621

7.6.1. Risk esaslı yem denetimleri
Numunelerde risk esasına dayalı olarak,

• Yemlere katılması kısıtlanan veya ya-

• Mikrobiyolojik bulaşma yönlerinden

• Yemlerde istenmeyen maddeler (ağır

saklanan maddeler (antibiyotik, ruminant

incelenmek üzere analizler yapılmaktadır

metaller, mikotoksinler, antikoksidiyaller,

yemlerinde hayvan kökenli protein aran-

(Tablo 96).

pestisid ve dioksin),

ması vb.)

Tablo 96. Yıllara Göre Yemlerde Risk Esaslı Analiz Sonuçları
2012

2013

2014

Olumsuzluk %

Olumsuzluk %

Olumsuzluk %

1,9
13,4
0,2
2,3
0,4
0,0
2,0

1,8
10,2
0,0
2,1
0,6
0,0
2,5

2,4
10,9
0,0
0,6
0,1
1,2
3,8
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7.6.2. Yemlerde etiket beyanına uygunluk denetimi
Piyasaya sunulan yemler etiket bilgileri-

Tablo 97. Yemlerde Etiket Beyanına Uygunluk

ne uygunluk yönüyle kontrol edilmektedir
Olumsuzluk %
6,4
12,1
8,1

(Tablo 97).

7.6.3. GDO’lu yem denetimleri
GDO’lu yemlerin denetimine ilişkin işlem-

lerin, yönetmeliğin 19 uncu maddesine

lunmakla yükümlüdür. Bakanlığımızca da

ler, 5977 Saylı Biyogüvenlik Kanunu ve

göre etiketlenmesinin ardından yurda giri-

bu beyanların doğruluğu ve izlenebilirliğin

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar

şine izin verilmektedir. GDO ve ürünlerinin

sağlanıp sağlanmadığı, yemlerin amacı-

ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümleri-

ithalatından itibaren izlenebilirliğin sağ-

na uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı,

ne göre yürütülmektedir.

lanması için ürünleri ithal eden, işleyen,

etiketlemenin mevzuata uygun bir şekilde

alan, satan yem işletmeleri, aldığı, sattığı,

yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir

İthalat aşamasındaki kontroller sonucun-

işlediği ve kullandığı GDO ve ürünleri ile

(Tablo 98).

da GDO mevzuatına uygun bulunan yem-

ilgili olarak Bakanlığımıza bildirimde bu-

Tablo 98. Yemlerde Yıllara Göre GDO Denetim Sonuçları
Olumsuzluk
33
94
56

4 adet olumsuzluğa ait yasal işlem süreci (itiraz hakkı, şahit numune süreci, iller arası yazışmalar) devam etmektedir.
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7.6.4. Yıllık kontrol planı dışında çiftliklerde gerçekleştirilen antibiyotik denetimleri
Yem kontrol planı kapsamında İl Müdür-

ve su ürünleri yetiştiriciliğinin yoğun ola-

alınmıştır. Alınan numuneler antibiyotik

lükleri tarafından yürütülen antibiyotik

rak yapıldığı Konya, Afyonkarahisar, Bolu,

analizi yaptırılmak üzere ilgili laboratuvar

denetimlerine ilave olarak Genel Müdür-

Balıkesir, Muğla ve Denizli illeri denetim

Müdürlüklerine gönderilmiştir. Aşağıdaki

lüğümüz tarafından oluşturulan özel de-

kapsamına alınmıştır.

Tablo’da denetimin yürütüldüğü iller ve
denetlenen yem işletmesi sayısı verilmiş-

netim ekibi ile kanatlı işletmelerinde ve
su ürünleri işletmelerinde kapsamlı bir

Bu çerçevede yem fabrikalarından ve çift-

denetim planlanmıştır. Bu amaçla kanatlı

liklerden yem ve içme suyu numuneleri

Tablo 99. Yıllık Kontrol Planı Dışında Çiftliklerde Gerçekleştirilen Antibiyotik Denetimleri

*Bu İllerde denetim faaliyetleri devam etmektedir.

tir.
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4.2. Yayım faaliyetleri

1. Bilimsel Komisyon Faaliyetleri
Risk Değerlendirmesinin bağımsız ve ta-

kiler Komisyonu ve Bulaşanlar Komisyonu

mevcut bitki listesinde bulunan bitkilerin

rafsız yapılmasının sağlanması amacı ile

2014 yılı içerisinde rutin faaliyetlerini ilgili

yeniden değerlendirmelerini yapmakta

Risk Değerlendirme Komite ve Komisyon-

yönetmelik kapsamında yürütmüştür.

aynı zamanda Bitki Listesine yapılan yeni

larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Ko-

başvuruları da değerlendirmektedir (Tablo

Yönetmelik çerçevesinde oluşturulmuş

misyonu 2014 yılında 11 toplantı ger-

100).

bulunan Gıda Olarak Kullanılabilecek Bit-

çekleştirilmiştir. Söz konusu Komisyon

Tablo 100. Komisyon Faaliyetleri

Bulaşanlar Komisyonu 2014 yılında 4

belirlenmiştir. Bu kapsamda belirli gı-

Bulaşanlar Komisyonu, mevcut veriler

toplantı gerçekleştirmiştir. 2013 yılında

dalarda (ekmek, un, mısır vb.) fusarium

kullanılarak yürütülen ve veri toplanması-

kararlaştırılmış olan mevcut veriler kulla-

toksinleri izleme programı çalışmaları

na ihtiyaç duyularak planlanan çalışma-

nılarak yürütülecek çalışmalar ve yeterli

yapılmaktadır. Mevcut veriler kullanılarak

ların yanı sıra Genel Müdürlüğümüz ilgili

veri bulunmayan ve veri toplanmasına

yürütülecek çalışmalarda ise Komisyon

birimlerinden gelen gıda bulaşanlarına

ihtiyaç duyulan konularda yürütülecek

üyelerinden “Aflatoksin Çalışma Grubu”

ilişkin konularda da bilimsel tavsiyeler

çalışmalara ilişkin olarak alt başlıklar

oluşturarak çalışmalar yürütülmektedir.

vermektedir.
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2. Bilimsel Görüş Faaliyetleri
Risk Değerlendirme başlığı altında Bilim-

rum Belgeleri” de bilimsel çıktı niteliği

geler oluşturulmakta ve sorulara muhatap

sel Komisyonlar tarafından belli bir pro-

taşımaktadır. İç ve dış paydaşlardan ula-

taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda

sedür çerçevesinde hazırlanan bilimsel

şan ve bilimsel verilere ilişkin araştırma

aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür (Tablo

görüşlerin yanı sıra, bilimsel verilerden

gerektiren konularda Daire Başkanlığı

101).

yola çıkılarak Risk Değerlendirme Daire

tarafından ulusal ve uluslararası birçok

Başkanlığı tarafından hazırlanan “Du-

kaynak ve makaleler incelenerek bu bel-

Tablo 101. Bilimsel Çıktılar
Adedi
2

4
1
5
3
9
Toplam

24

Bilimsel çıktılara ilişkin konu başlıkları
• 2013 Yılı Taze Sebze ve Meyvede Pestisit 		
Kalıntıları Hakkında Değerlendirme Raporu
• Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden (GGBS)
Alınan Analiz Sonuçları ve RASFF Bildirimlerinin Değerlendirildiği 2013 Bulaşanlar Analiz
Raporu
• Arı Ölümlerinin Nedenleri Hakkında Durum
Belgesi
• DG SANCO tarafından yayınlanan RASFF
2013 Yılı Raporu Değerlendirmesi
• EFSA’nın “Gıdalarda Akrilamid Üzerine Bilimsel Görüş”üne ilişkin Genel Değerlendirme
• Gıdaların Folik Asit ile Zenginleştirilmesi
Hakkında Durum Belgesi
• Stevia Rebaudiana Bertoni’nin Yaprakları ve
Yaprak Ekstrelerinin Gıdalarda Kullanımının
Güvenilirliğine İlişkin Değerlendirilmeler ve
Düzenlemeler Hakkında Durum Belgesi
• Kola Ürünlerinde Bulunan Karamel ve 4-metilimidazol (4-MEI), Kafein, Aspartam, Fosforik
asit, Bisfenol A (BPA) Durum Belgesi

• İyodun İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Durum Belgesi
• Simitte Pekmez Yerine Karamelize Şekerin
Kullanımına İlişkin Durum Belgesi
• Sporcu Gıdalarında İzomaltuloz Kullanımına
İlişkin Durum Belgesi
• Salgı Ballarında Protein ve Ham Bal Delta
C13 Değerlerinden Hesaplanan C4 Şekeri
Oranının (En fazla) Mevsimsel Kuraklık Sebebiyle %7’den % 10’a Çıkarılmasının Uygunluğu Hakkında Durum Belgesi
• Kolloidal Gümüşün Gıdalarda Kullanımının
Güvenilirliği Durum Belgesi
• Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus’un İnsan Sağlığı
Üzerine Etkileri Durum Belgesi
• Badem Şekerlemesinde Tespit Edilen Eritrosin Miktarının İnsan Sağlığına Etkilerine İlişkin
Durum Belgesi
• Ay çekirdeğinde Kadmiyuma İlişkin Durum
Belgesi

• Glukoz Oksidaz Enzimi Kaynağı Olarak Aspergillus oryzae’nin Kullanımının Güvenilirliği
Hakkında Durum Belgesi
• Ksilanaz Enzimi Kaynağı Olarak Aspergillus
niger’in Kullanımının Güvenilirliği Hakkında
Durum Belgesi
• Rhizomucor miehei’den Elde Edilen Mucor
Pepsin Enziminin Gıdalarda Kullanımının Güvenilirliği Hakkında Durum Belgesi
• Bacillus cereus’un İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerine İlişkin Durum Belgesi
• Benzoik asitin Gıdalarda Doğal Olarak Oluşumu Hakkında Durum Belgesi
• Ham ve Rafine Yağlarda Pestisit Kalıntısı
Analizinin Yapılmasının Gerekliliği Hakkında
Durum Belgesi
• Sporcu Gıdalarında Tespit Edilen İyot ve Selenyum Miktarlarının İnsan Sağlığına Etkilerine
İlişkin Durum Belgesi
• Taurin ve Kafeinin Alkolle Etkileşimine İlişkin
Durum Belgesi
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3. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
3.1. EFSA
Bakanlığımız ve Avrupa Gıda Güvenliği

kelerinde katılım sağladığı “Genetik Ola-

Otoritesi (EFSA) işbirliği ile 2006‘dan bu

rak Değiştirilmiş Organizmalarda ve Diğer

yana devam eden “Aday ve Potansiyel

Biyoteknolojilerde Risk Değerlendirme”

Aday Ülkelerin EFSA’ya Hazırlanması Pro-

17-19 Haziran 2014 tarihlerinde yine bu

jesi” çerçevesinde yürütülen düzenli ça-

proje çerçevesinde Antalya’da gerçekleş-

lışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda

tirilmiştir (Tablo 102).

Tablo 102. Toplantılar

EFSA İstişare Forumu ve Odak Noktaları
toplantılarına, Network ve Seminerlere

Bahse konu proje kapsamında çeşitli top-

katılım 2014 yılında da devam etmiştir.

lantılar düzenlenmektedir. Bu yıl kapsa-

Bununla birlikte diğer potansiyel aday ül-

mında düzenlenen toplantılar;

3.2. HoA

3.3. FAO

3.4. MAYZEM

AB Gıda güvenliğinden sorumlu kuruluş-

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Ziraî Etütler

ların bilgi alışverişini geliştirmek amacı

(FAO) ile yapılan ikili işbirliği neticesinde

Merkezi (MAYZEM) tarafından oluşturu-

ile oluşturulan ve ilgili otoritelerin üst dü-

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

lan, başta yeni oluşan riskler, kriz kontrolü

zey yöneticilerinin yer aldığı Avrupa Gıda

Gıda Güvenilirliğinde Risk Analizi Kapa-

ve risk analizi için yeni araçlar olmak üze-

Güvenliği Otoriteleri Başkanları (HoA)

sitesinin Geliştirilmesi” projesi yürütül-

re tüm gıda zincirinde gıda güvenilirliğine

Çalışma Grubunda Genel Müdürlüğü-

müş ve Aralık 2014 itibari ile başarı ile

ilişkin risk değerlendirmesine yönelik ça-

müz de temsil edilmekte olup periyodik

tamamlanmıştır.

lışmalar yürütecek olan SAMEFOOD gru-

toplantılarına katılım sağlanmakta ve bu

buna dahil olunarak, yönetim kurulunda

platformlarda öne çıkan konular üzerine

aktif rol alınmıştır.

değerlendirmeler yapılmaktadır.
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4. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
4.1. Eğitim faaliyetleri
Toplu eğitim faaliyetlerinin yanı sıra risk

Tablo 103. Eğitimler

değerlendirme çalışmalarında görev alan
personelimizin mesleki gelişimlerini sağlamak ve risk değerlendirmenin hizmet
ettiği en önemli paydaşlardan olan risk
yöneticileri ile ortak çalışmalar yürütmek
amacı ile 2014 yılı içerisinde ulusal ve
uluslararası çeşitli eğitimlere katılımları
sağlanmıştır (Tablo 103).
4.2. Yayım faaliyetleri
Tüketiciler başta olmak üzere gıda güve-

Tablo 104. Yayım faaliyetleri

nilirliği konusunda tüm tarafların farkın-

Sonuçlanan Devam eden
3
2
16
1
3
19

dalığının arttırılması, bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi amacıyla yayım faaliyetlerine ağırlık verilmekte olup bu konuda
da çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir
(Tablo 104).
4.2.1. Kamu spotları

4.2.3. E bültenler

Okul Kantinleri ve Tavuk eti konusunda

Tüketiciler başta olmak üzere tüm taraf-

kamu spotu hazırlanmış olup, ulusal ve

ların farkındalığının arttırılmasına yönelik

yerel televizyon kanallarında yayınlan-

Bakanlığımız web sayfasında bulunan Tü-

• Brusella

maktadır. Doğa mantarından kaynaklanan

ketici köşesinde yayımlanmak üzere;

• Tüberküloz

zehirlenmelere karşı tüketicilerin bilinç-

• Alo Gıda

• Gıdalarda Salmonella

lendirilmesini hedefleyen Mantar kamu

• Kanatlı Eti

• Bitki Sağlığında Çevre Dostu

spotu hazırlanmış olup, yayım aşamasın-

• Zirai Mücadele İlacı

dadır. Ayrıca, gıda intoleransı konusunda

• Aflatoksin

• Hasat Öncesi Kalıntı Denetimleri

hazırlanan kamu spotu ve antibiyotik di-

• Takviye Edici Gıdalar

• Kayıt, Kimliklendirme ve İzlenebilirlik

renci konusunda hazırlanan eğitim filmi

• Gıdalarda Etiket

• Süt

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

• Dioksin

konularında E Bültenler hazırlanmıştır.

• Gıda Kontrol Laboratuvarları

• Hayvan Yetiştiriciliğinde Antibiyotik
Kullanımı

Mücadele Yöntemleri

2014 Faaliyet Raporu

83

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Genel Değerlendirme

IV

2014 Faaliyet Raporu

4.1. Bitki sağlığı
• Kalıntının önlenmesi amacıyla; 81 ilde

• Projeli Entegre Mücadele çalışmaları

tarla, bağ-bahçe ve serada 2012 yılından

son üç yılda 4 kat artmıştır.

itibaren hasat öncesi pestisit denetimi ya-

• 2023 yılında üretim alanlarının %

pılmaya başlanmıştır.

50’sinde Entegre Mücadele yöntemi çer-

• Kimyasal mücadeleye alternatif yön-

çevesinde üretim yapılması hedeflenmek-

temlerden biyolojik ve biyoteknik müca-

tedir.

dele uygulayan üreticilerin desteklenme-

• 2014 yılında ilk defa Denizli ilimizde

si ile (Örtü altı yetiştiriciliğinde 460 TL/

salkım güvesine karşı kimyasal mücadele

Dekar, Açıkta 70 TL/Dekar) faydalı böcek

yerine biyolojik mücadele uygulandı.

kullanımı 6 kat artmıştır.

• Bu çalışmalar sonucunda tarım ilacı

• Entegre Mücadele çalışmaları çerçeve-

kullanımı son on yılda % 27 oranında

sinde, üreticilere tarla, bağ, bahçelerde

azalmıştır.

uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu
kapsamda;
4.2. Hayvan sağlığı
• Hayvan hastalıkları ile mücadelenin et-

• 2014 yılı İlkbahar aşılama kampanyası

kinliğini artırmak amacı ile şap hastalığına

döneminde büyükbaş hayvan varlığımızın

yönelik olarak “Risk Bazlı Stratejik Plan”

% 87 si şap aşısı ile aşılanmıştır.

hazırlanmıştır.

• Hayvan hastalıklarının ve hayvan hare-

• 2014 yılında Şap aşısı üretiminde yapı-

ketlerinin kontrol altına alınması ve gıda

lan bir değişiklikle, aşı içerisindeki antijen

güvenliği kapsamında hazırlanan “Koyun-

miktarı arttırılarak koruyucu doz değeri

Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve

3PD50 den 6PD50 ye çıkarılmış, böyle-

Kaydı Projesi”nin uygulanmasına 2015

ce daha kısa zamanda güçlü bağışıklık

yılı ilkbaharında başlanacak olup, pro-

oluşması sağlanarak hastalıkla mücade-

je kapsamında iki yıl boyunca toplam

lede etkinlik sağlanmış ve 2014 yılındaki

31.200.000 baş yeni doğan kuzunun

hastalık mihrakları % 90 oranında azal-

elektronik olarak kimliklendirilmesi ve

tılmıştır.

kaydı yapılacaktır.

• Trakya’dan sonra Marmara ve Ege

• Ülkemizde ilk defa 2013 yılında görülen

bölgesinin şap hastalığının aşılı ariliği-

ve halk arasında Afrika hastalığı denilen

nin sağlanması hedeflenmiş, bu amaçla

Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin

2014 yılından itibaren ilk defa aşılanan

Disease) hastalığıyla mücadele için risk

genç hayvanlara 1 ay sonra rapel aşılama

taşıyan 40 ilimizde tüm büyükbaş hay-

yapılarak bağışıklık seviyeleri yükseltil-

vanlar 2014 yılında aşılama programına

miştir.

alınmıştır. Hastalıktan dolayı ölen ya da it-
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laf ve imha edilen hayvanlar için tazminat

• AB ile uyumlu Veteriner Tıbbi Ürünler

• Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda

ödenmektedir.

mevzuatına uyum çerçevesinde Veteriner

Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Al-

• Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı

tıbbi ürün üretimi için uluslararası bir ge-

tına Alınması Hakkında Yönetmelik ya-

Ağızdan Aşılama Projesi gereğince yaban

reklilik olan iyi üretim uygulamaları GMP

yımlanmış olup, Yönetmelik çerçevesinde

hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun

şartı getirilmiştir.

Salmonella Ulusal Kontrol Programları

olarak görüldüğü 21 ilde, 105.000 Km²

• Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında

hazırlamak üzere Bakanlığımız ile Ankara

alanda 2014-2015-2016 yıllarında sene-

Yönetmelik’in bir gereği olarak yayımlan-

Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğin-

de bir defa olmak üzere havadan aşıla-

ması gereken Veteriner Farmakovijilans

de ‘’Kanatlı hayvanlardan ve gıdalardan

ma çalışması yürütülecektir. Her aşılama

Klavuzu yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Prog-

kampanyasında tilkilere yönelik yaklaşık

• 5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi

ramlarının Geliştirilmesi’’ başlıklı TÜBİTAK

1.9 milyon adet aşı baiti atılacaktır.

Ürünler Hakkında Yönetmelikte yer alan

Projesi yürütülmektedir.

• Hayvan hastalık ve zararlıları ile müca-

veteriner hekim reçetelerinin düzenlen-

• İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan

dele projesi kapsamında evcil ve sokak

mesi ve takibine ilişkin serbest ve kamu

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsa-

kedi ve köpeklerinin aşı bedeli alınmadan

veteriner hekimlerine yönelik Veteriner

mında hayvansal yan ürün işletmelerinin

aşılanması için 2014 yılında 750.000 doz

Hekim Reçete Talimatı yayımlanmıştır.

kayıt ve onay işlemlerinin yürütülmesi

aşı 81 İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

amacıyla Talimatlar yayımlanmıştır.

4.3. Gıda güvenilirliği
Tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak

• Çalışmaları tamamlanan ve yayım aşa-

amacıyla Bakanlığımız Gıda ve Kontrol

masına gelen Peynir Tebliği ile peynir çe-

Genel Müdürlüğü tarafından hayata ge-

şidine göre tuz miktarı değişen oranlarda

çirilen önemli düzenlemeler kapsamında;

azaltılacaktır.

• Sadece gıda üretim yerleri değil satış

• 2014 yılında birincil üretim aşamasın-

ve toplu tüketim yerleri de kayıt altına

dan başlayarak Gıda Güvenilirliği, Yem

alınmaktadır. Bu kapsamda 31.12.2014

Güvenilirliği, Hayvan Sağlığı ve Bitki Sağ-

tarihi itibariyle toplam 653.366 adet gıda

lığına ilişkin olarak 5 milyonun üzerinde

işletmesi kayıt altına alındı.

denetim yapıldı.

• Salça ve Püre Tebliği ile Salçaların tuz

• Ekmek üretiminde, dağıtımında ve

içeriği kuru maddede %14’den %5’e dü-

satışında çalışan tüm personelin hijyen

şürüldü.

eğitimi almasına ilişkin zorunluluk kapsa-

• Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği

mında 67.480 kişiye hijyen eğitimi verildi.

ile“meyve suyu” olarak tanımlanan ürün-

• MEB ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile

lerde ilave şeker kullanımı yasaklandı.

25.653’i okul kantini çalışanı ve 17.647

• Sofralık Zeytin Tebliği ile sofralık zey-

MEB Personeli olmak üzere toplam

tinde tuz miktarı yaklaşık % 50 azaltıldı.

43.300 kişiye hijyen eğitimi verildi.

Tuz oranı ağırlıkça maksimum % 8 ile sı-

•2014 yılında yem işletmelerinde toplam

nırlandırıldı.

17.051 denetim yapılmıştır. 2014 yılı
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içerisinde sektör temsilcileri ve Bakanlık

ler için uygulamalı eğitimler başlatıldı.

sağlanması amacıyla yürütülen risk esaslı

personeli toplam 507 kişiye yem hijyeni,

• Takviye edici gıdalar için piyasaya arz

kontrol ve denetim faaliyetleri kapsamın-

HACCP, numune alma ve yem denetimleri

edilmeden önce Bakanlığımızdan onay

da, 2013 yılında 514.253 denetim yapıl-

konusunda eğitim verilmiştir.

alma şartı getirildi. Onay işlemlerini ger-

mış olup 2014 yılında 600.924 denetim

• Okul kantin ve yemekhaneleri her dö-

çekleştirmek üzere Bakanlığımız, Sağlık

gerçekleştirilmiştir.

nemde en az bir kez olmak üzere yılda iki

Bakanlığı ve Üniversite temsilcilerinden

• Alo Gıda 174 Hattına 2014 yılı sonu

kez denetlenmekte olup 2013-2014 eği-

oluşan 15 kişilik komisyon (Bakanlığımız

itibariyle

tim-öğretim yılında da 23.095 denetim

6,Sağlık Bakanlığı3,Üniversite 6) kuruldu.

1.332.720 arama gerçekleştirilmiştir.

gerçekleştirilmiş ve 102 işletmeye idari

• Takviye edici gıdalarda kullanılabilecek

• Sağlığa zararlı gıda üreten, taklit veya

yaptırım kararı uygulanmıştır.

45 ayrı formda 13 vitamin, 140 ayrı form-

tağşiş yapan firmalara ilişkin bilgiler Ba-

• Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine

da 17 mineralin limitleri belirlendi. Takviye

kanlığımızca kamuoyuna duyurulmaya

İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

edici gıdaların etiketinde; “Tavsiye edilen

başlanmıştır. Bu kapsamda 233 firmanın

kapsamında 17 Şubat - 10 Nisan 2014

günlük porsiyonu aşmayın.”, “İlaç değil-

445 farklı ürünü kamuoyuna duyurulmuş-

tarihleri arasında 6 grup halinde düzen-

dir”. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi

tur.

lenen eğitim programıyla kesimhanelerde

edilmesi amacıyla kullanılmaz.” v.b. ifade-

• 2002 yılında akredite kamu laboratu-

ve et parçalama tesislerinde resmi veteri-

lerin yer alması zorunlu hale getirildi.

varı yok iken, 2014 yılında 41 adet kamu

ner hekim olarak görev yapan 684 perso-

• Bakanlığımızca 5996 Sayılı “Veteriner

laboratuvarından 33 adedi, 98 adet Özel

nele geniş kapsamlı teorik eğitim verildi.

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

Gıda Kontrol Laboratuvarından 85 adedi

Teorik eğitimi almış olan veteriner hekim-

nunu” kapsamında gıda güvenilirliğinin

akredite olarak faaliyet göstermektedir.

vatandaşlarımız

tarafından

4.4. Risk değerlendirme
• Gıda ve yem güvenilirliği, hayvan sağlığı

duyulan konularda çalışmalar gerçekleş-

ve refahı, bitki sağlığı konularında bilim-

tirmektedir.

sel esaslara dayalı risk değerlendirme

• Risk Değerlendirme alt yapısını güç-

çalışmaları devam etmektedir. Bu amaç-

lendirecek eğitim faaliyetlerine öncelik

la kurulan komisyonlardan Gıda Olarak

verilmektedir.

Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonugü-

• Tüketiciler başta olmak üzere gıda gü-

venilirlik değerlendirmesi çalışmalarını

venilirliği konusunda tüm tarafların farkın-

yürütmektedir. Bulaşanlar Komisyonu ise

dalığının arttırılması, bilgilendirilmesi ve

mevcut veriler kullanılarak ve yeterli veri

bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli yayım

bulunmayan, veri toplanmasına ihtiyaç

faaliyetleri yürütülmektedir.
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