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S

tratejik sektör olan tarımda üretimi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini
sağlamak gıda güvenliğimiz açısından son derece önemlidir. Dünyada

açlığın ve adaletsiz gıda dağıtımının giderek arttığı, birçok ülkenin gıda
ve su sıkıntısı yaşadığı günümüzde mevcut tarımsal kaynaklarımızı en iyi

şekilde kullanmak, tarım ve gıda ürünlerimizi güvenilir ve kaliteli şekilde üretmek zorundayız.
Yeterli ve güvenilir gıda üretimi, Bakanlığımızın asıl ve öncelikli görevlerinin başında gelmektedir. Bu
kapsamda yasal düzenlemelerden, etkin denetim sistemlerinin oluşturulmasına, sağlıklı beslenmeden üretici
memnuniyetine kadar geniş bir yelpazede önemli faaliyetler gerçekleştirmekteyiz.
Gıda güvenliği yanında, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin çok açık olarak ortaya konulduğu bir
dönemdeyiz. Bu çerçevede güvenilir gıda arzının önemi ve Bakanlığımızın sorumluluğu da her geçen gün
artmaktadır. Bu bilinçle gıda ve yem güvenilirliği, bitki sağlığı ile hayvan sağlığı ve refahının korunması,
etkin ve yeterli resmi kontroller, gıda güvenilirliği politikamızı oluşturmaktadır.
“Tarladan sofraya gıda güvenilirliği” yaklaşımı altında gıda güvenilirliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve
geliştirilmesi alanında planlama, uygulama ve denetim işlevlerinde reform niteliğinde gelişmeler sağlanmış
ve birçok önemli proje hayata geçmiştir.
Bu kapsamda Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporu ile yürütülen
çalışmalar ve kaydedilen gelişmeler sizlerle paylaşılmaktadır. Bu rapor ile yapılan çalışmaların etkisinin
ölçülebilirliğine ilişkin daha şeffaf ve hesap verebilir olmayı hedefliyoruz.
Kamuoyunu bilgilendirmesi için önemli bir belge olan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasına yönelik
çalışmaları gerçekleştiren merkez ve taşra teşkilatımızdaki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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ÖNSÖZ
Muharrem SELÇUK
Gıda ve Kontrol Genel Müdür V.

G

ıda güvenilirliği alanındaki gelişmelerde tüketici sağlığının ve

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında, 2016 yılında gıda işyerlerine yönelik 893.964 denetim yapılmış,

menfaatlerinin en üst düzeyde korunması, multi disipliner bir yaklaşım

14.075 adet idari para cezası uygulanmış ve 102 işyeri için savcılığa suç duyurusunda bulunulurken,

ve farklı meslekler arasındaki işbirliğinin sağlanması, hatanın yerinde tespiti

görülen aykırılıklar dolayısı ile bu işyerlerine 73.725.289 TL idari para cezası uygulanmıştır. Gıda kontrol

ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, son ürün kontrolü ile birlikte

sonuçlarıyla ilgili olarak, 2012-2016 yılları arasında 1.121 parti ürün taklit - tağşiş kapsamında, 202

sistemin kontrolü anlayışının benimsenmesi ve uygulanmasına önem verilmektedir.
Gıda güvenilirliğinin önemli bir bölümünü oluşturan gıda hijyeninin teminine yönelik yürütülen denetim ve

parti ürün ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etkin maddesi veya boyar madde bulunduğu için toplam
1.323 farklı parti ürünün kamuoyuna duyurusu yapılmıştır.

kontroller; ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim aşamasından tüketiciye

Tüketicilerin denetim mekanizmasına etkin katılımlarının sağlanması amacıyla, 2009 yılında faaliyete geçen

kadar olan tüm aşamalarda; işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve

ALO 174 GIDA hattına2016 yılında yaklaşık 77.384 başvuru yapılmış, 3.829’un üzerinde işyerine ceza

denetim gibi farklı hizmet ve tekniklerin tümünü içermektedir. Denetim ve kontroller; risk esasına göre uygun

uygulanmıştır.

sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı, işyeri sorumluluğu temelinde yapılmaktadır.
Bitki sağlığı alanında; entegre ve biyolojik mücadele, bitki koruma ürünleri ile makinelerinin kontrol ve
denetimleri ile bitkisel üretimde iç ve dış karantina faaliyetleri yürütülmektedir. Hasat öncesi kalıntı denetimi ile
taze meyve sebzede pestisit kullanımı kaynağında denetlenerek bu alanda önemli iyileşmeler sağlanmıştır.
Hayvan sağlığı ve refahı alanında; hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele ve hayvan refahının
geliştirilerek hayvansal üretim miktar ve kalitesini yükseltilmesi, hayvan refahının sağlanması için gerekli
standart ve sistemleri oluşturulması, ithalat ve ihracat kontrol ve denetim hizmetleri başarıyla yürütülmektedir.
Şap hastalığına yönelik olarak hazırlanan risk esaslı plan çerçevesindeki çalışmalar ile Trakya’nın aşılı

2016 yılında 21.759 yem işletmesi denetlenmiş, 2.477.993TL idari para cezası uygulanmış ve 63 işletme
için ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
2016 yılı faaliyetlerini özetleyen bu rapor ile Genel Müdürlüğümüzün gıda ve yem güvenilirliği, bitki
sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı alanında yürütmekte olduğu faaliyetler ayrıntılı olarak paylaşılmaktadır.
Özellikle sahada gıda denetimlerini gerçekleştiren denetim personeline ayrıca bu raporun hazırlanmasında
emeği geçenlere teşekkür ederim.
Saygılarımla.

ariliğinin sürdürülmesi ve ülkenin tamamında aşılı ariliğin sağlanması hedeflenmiştir. Kuduz hastalığı ile
mücadele ise, hem yaban hayatında hem de kedi ve köpeklerin aşılanması yolu ile sürdürülmektedir.
Ülkemizde sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanlar küpelenerek hayvan kayıt sistemlerinde (Türkvet ve KKKS)
kayıt altına alınmaktadır. Yurt içi hareketlerin kontrol altına alınması ile hayvan hastalıkları ile mücadelede
olumlu katkılar sağlanmıştır.
Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması, gıda ve yem işletmelerinin altyapılarının AB
standartlarına uyumlarının sağlanması ve güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığın arttırılması gıda
güvenilirliğinin temini hususunda yapılan diğer çalışmalardır.
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A- Misyon ve Vizyon

I. GENEL BİLGİLER

ğ) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.

Vizyon: Gıda, tarım ve hayvancılık alanında; üretici ve
tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak.

h) Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yap-

Misyon: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

ı) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faa-

güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği
gerçekleştirmek.

mak.

liyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesine yönelik
esasları belirlemek ve bunları denetlemek.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

i) Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin

a) Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla

belirlemek.

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 te-

kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları

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.

masta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış güm-

n) Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün ha-

rük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve

reketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürün-

ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların

lerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları

çalışma esaslarını belirlemek.

belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.

d) Yem işletmelerinin hijyen gerekliliklerini belirlemek ve

o) Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini

onay/kayıt işlemlerini yapmak.

sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek,

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
yem ve gıdanın dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirle-

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) Belirtilen görevler ile ilgili yayım faaliyetlerinin koordinasyonuna yardımcı olmak.

mek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.
12
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Şekil 2. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı

C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı

GENEL MÜDÜR

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 4-5-6-7.kat Lodumlu / ANKARA adresinde hizmet
vermektedir.

2- Teşkilat Yapısı
Şekil 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat Yapısı

BAKAN

BAKAN YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCIS I

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Bitki Koruma Ürünleri
Daire Başkanlığı

Hayvan ve Hayvansal Ürünler
Sınır Kontrol
Daire Başkanlığı

Hayvan Sağlığı ve Karantina
Daire Başkanlığı

Gıda İşletmeleri ve Kodeks
Daire Başkanlığı

Bitki Sağlığı ve Karantina
Daire Başkanlığı

Yem
Daire Başkanlığı

Veteriner Sağlık Ürünleri ve
Halk Sağlığı

Gıda Kontrol ve
Laboratuvarlar Daire
Başkanlığı

Bitki ve Bitkisel Ürünler
Sınır Kontrol
Daire Başkanlığı

Risk Değerlendirme Daire
Başkanlığı

İdari İşler ve Koordinasyon
Daire Başkanlığı

Hizmet Birimleri
Bağlı Kuruluşlarımız:
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
• Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

• Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri (39)
• Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü (1)
• Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (1)
• Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri (7)
• Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (1)
• Şap Enstitüsü Müdürlüğü (1)

• Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri
• Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri
• Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri
• Zirai Karantina Müdürlükleri
• Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri

Sürekli Kurullar

• Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri (23)
• Zirai Karantina Müdürlükleri (12)
İlgili Kuruluşlarımız:
• Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (4)
• Diğer Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (6)

• Yüksek Komiserler Kurulu

14

15

II. AMAÇ, HEDEFLER ve
TEMEL DEĞERLER

A. Amaç ve Hedefler
AMAÇ

ÇEVREYE DUYARLI VE ETKİN BİTKİ SAĞLIĞI TEDBİRLERİ İLE KALİTEYİ KORUYARAK BİTKİSEL ÜRETİMİ ARTIRMAK

HEDEF-1 Bitki Sağlığı Hizmetlerinde Entegre ve Biyolojik Mücadele Çalışmalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
HEDEF-2 Bitki Koruma Ürünleri ile Makinelerinin Kontrol ve Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek
HEDEF-3 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

ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

HEDEF-1 Gıda ve Yem Kontrol Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak
HEDEF-2 Gıda ve Yem İşletmelerinin Altyapılarını Güçlendirmek ve Standartlara Uyumunu Sağlamak
HEDEF-3 Güvenilir Gıda Konusunda Toplumda Duyarlılığı Artırmak

B. Temel Değerler
Erişilebilirlik: Genel Müdürlük kolaylıkla ulaşılabilir hiz-

Sürekli İyileştirme Anlayışı: Genel Müdürlük faaliyet ve

metler sunar.

süreçleri, etkin yöntemlerle analiz edilerek değerlendirilir

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.
Stratejik Bakış: Genel Müdürlük geleceğe yönelik öngö-

ve gerekli iyileştirmeler yapılır.
Tutarlılık ve Süreklilik: Genel Müdürlük, kurumsal yapısı
ve imajı ile faaliyet ve uygulamalarında prensipleri doğrultusunda daima dengeli hareket eder.
Sonuç Odaklılık: Genel Müdürlük elde edilecek başarıya
yönelik olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini planlar ve o
doğrultuda hareket eder.
Toplumsal Sorumluluk: Genel Müdürlük, faaliyetlerinde
ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sosyal sorumluluğu gözetir,
bu yönde kararlar alır ve uygular.
Kurumsal Dürüstlük: Genel Müdürlük yasalara uygun,
şeffaf ve doğrulukla hareket eder, faaliyetlerinde hesap
verilebilirlik anlayışını temel alır.

rülebilir gelişme ve riskler çerçevesinde stratejilerini bugünden belirler.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

18

A. Faaliyet Bilgileri
1. BİTKİ SAĞLIĞI FAALİYETLERİ
1.1.Bitki Koruma Faaliyetleri
		 1.1.1. Entegre Mücadele Faaliyetleri
		 1.1.2. Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi
		 1.1.3. Süne Mücadelesi
		 1.1.4. Çekirge Mücadelesi
		 1.1.5. Tarla Faresi Mücadelesi
		 1.1.6. Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Pilot Projesi Çalışmaları
		 1.1.7. Tahmin ve Uyarı Sistemleri ile İlgili Çalışmalar
1.2. Zirai Karantina Müdürlükleri Hizmet Binası Çalışmaları
1.3. Karantina, İthalat ve İhracat Faaliyetleri
		 1.3.1. Sürvey Çalışmaları
		 1.3.2. Zararlı Organizma Bildirimi
		 1.3.3. Karantina ve Eradikasyon Çalışmaları
		 1.3.4. İhracat ve İthalat Kontrolleri
		 1.3.5. Analiz Verileri
1.4. Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Faaliyetler
		 1.4.1. Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makineleri ile İlgili Ruhsatlandırma, İmal İzni, 		
		
Piyasa Kontrolü Faaliyetleri
		 1.4.2. Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı Mobil Uygulaması
		 1.4.3. Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Programı
		 1.4.4. Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı
		 1.4.5. Çin Menşeli BKÜ’nün Üretici Belgelerinin Gözden Geçirilmesi ile İlgili Çalışmalar
		 1.4.6. Bitki Koruma Ürünlerinin İthalat İzni ile İlgili Faaliyetler
		 1.4.7. Yenilenen ve İlave Edilen Standart İlaç Deneme Metodu (SİDM)
		 1.4.8. Turunçgillerde Kullanılan BKÜ (insektisitler) ile İlgili Yan Etki Denemesi Çalışmaları
		 1.4.9. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kaydedilmesi
		 1.4.10. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı
1.5. Destekleme faaliyetleri
		 1.5.1. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri
		 1.5.2. Patates Siğili Destekleme Ödemesi
1.6. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
		 1.6.1. Mevzuat Geliştirme
		 1.6.2. Uluslararası İlişkiler
		 1.6.3. Bitki Sağlığı Standartları (ISPM) ile İlgili Çalışmalar
		 1.6.4. Zararlı Risk Analizi Çalışmaları
1.7. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
		 1.7.1. Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri
		 1.7.2. Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Makineleri ile İlgili Kontrol ve Denetimler
		 1.7.3. Bitki Koruma Ürünü Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerinin Kontrolleri
		 1.7.4. Bitki Pasaportu Denetimleri
1.8. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
		 1.8.1. Eğitim Faaliyetleri
		 1.8.2. Yayım Faaliyetleri
19

1. BİTKİ SAĞLIĞI FAALİYETLERİ

1.1.2. Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi

1.1. Bitki Koruma Faaliyetleri

Bakanlığımızca taze meyve ve sebzelerde Entegre Mücadele prensiplerinin yaygınlaştırılması ve kalıntının önlen-

1.1.1. Entegre Mücadele Faaliyetleri

mesi amacıyla EKÜY projesi uygulanmaktadır.

Entegre Mücadele; kültür bitkilerinde zararlı türlerin po-

kabul görmüş olan “Entegre Zararlı Yönetimi” kapsamın-

pülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alıp,

da yürütülmektedir. Bu çalışmalar ilgili tüm birimlerin ka-

EKÜY projelerinde kalıntı riski bulunan ürünlerde ve böl-

uygun olan bütün mücadele metotlarını ve tekniklerini

tılımı ile 5 yıllık programlar halinde hazırlanan “Entegre

gelerde Entegre Mücadele ilkeleri doğrultusunda çalışma-

uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların popülasyonlarını

Mücadele Uygulama Program ve Prensipleri” çerçeve-

lar yürütülerek üretim alanları EKÜY Bayrağı ile işaretlen-

ekonomik zarar seviyesinin altında tutmayı amaçlayan

sinde yürütülmektedir. Entegre Mücadele projeleri hedef

mekte, üretim sezonu boyunca proje koordinatörlerince

bir zararlı yönetimi sistemidir. Diğer bir ifade ile bir ag-

kitle olan üreticiler için hazırlanmış olup,

araştırmacı,

tarla, bağ, bahçe, sera ziyaretleri ile çiftçi eğitim ve de-

roekosistem içerisinde zararlı popülasyonlarının idare ve

yayımcı ve üretici işbirliği ile uygulanmaktadır. Ülkemiz-

netim çalışmaları yapılmakta, ürünler hasat öncesi pestisit

yönetim sistemidir.

de 16 önemli üründe hastalık, zararlı ve yabancı otlarla

analizine tabi tutulmakta ve kalıntı içermeyen ürünler için

Entegre mücadele insan sağlığı, çevre ve doğal dengenin de dikkate alınarak kimyasal mücadelenin son çare

sertifika ve logolar verilerek ürünlerin daha iyi koşullarda
pazarlanması sağlanmaktadır. EKÜY projeleri ile hem iç
tüketime güvenilir ürün arzı sağlanmakta, hem de ihracatta olası sorunların yaşanması önlenmektedir. 2016 yılı
çalışmaları Tablo 2’de verilmiştir.

mücadele için Entegre Mücadele Teknik Talimatı bulunmaktadır (Tablo 1).

Tablo 2. Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi 2016 Yılı Çalışmaları

olarak ele alındığı, sürdürülebilir bir mücadele sistemi
olup bu özelliği ile “Entegre Ürün Yönetimi”, “İyi Tarım
Uygulamaları” ve “Sürdürülebilir Tarımsal Üretim’in temelini oluşturur.
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bitki sağlığı
çalışmaları insan ve çevre sağlığını gözeten, uluslararası
Tablo 1. Entegre Mücadele Uygulama Programı
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1.1.3. Süne Mücadelesi

1.1.5. Tarla Faresi Mücadelesi
• Yaklaşık 35.8 milyon dekar hububat alanı ilaçlama dışı bırakılmıştır.

Tarla faresi mücadelesi amacıyla 2016 yılında 78
ilde 14.035.675 dekar alanda sürvey yapılmış ve

• 3.39 milyon parazitoid üretimi ve salımı yapılmış

sürvey sonucuna göre 76 ilde 3.842.556 dekar

olup son 11 yılda toplam 91.15 milyon parazitoid

alanda mücadele yapılmıştır.

üretim ve salımı yapılmıştır.
Süne mücadelesi çalışmaları ülke çapında süne ile
bulaşık olan tüm hububat alanlarında yapılmaktadır.
2016 yılında; 600 ekip ile 59 ilde, 9.000 köyde
43.5 milyon dekar alanda süne sürveyleri yapılmıştır.
Yapılan sürveyler sonucunda;

• Mücadelenin başarısını değerlendirmek amacıyla 11.011 numune üzerinden emgi analizi yapılmış olup emgi oranı mücadele yapılan alanlarda
% 0,58, mücadeleye gerek duyulmayan alanlarda
% 0,65, mücadele gerektiği halde ilaçlanmayan
alanlarda % 2,44 olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz

• Süne popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin üzerin-

genelinde emgi oranı ortalaması % 0,72 olarak he-

de olan 7.755.964 dekar alanda ilaçlama kararı

saplanmıştır.

alınmış olup, 22 ilde, 5.779.348 dekar alanda kim-

• Süne mücadelesinin Milli Ekonomiye katkısı;

yasal mücadele yapılmıştır. İlaçlama kararı alındığı
halde çiftçilerimiz tarafından 1.976.616 dekar alanda ilaçlama yapılmamıştır.

1.099.571.044 TL olmuştur.

1.1.6. Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata) Mücadelesi Pilot Projesi Çalışmaları
Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) turunçgil ve bir-

Ülke genelinde Akdeniz

çok meyve türünde zararlı olup aynı zamanda Ülkemizde

meyvesineğinin

karantina etmenidir.

lirliğinin sağlanması ama-

Zararlı ile zamanında ve toplu mücadele yapılması ve
mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerinde “Akdeniz Meyvesineği
Mücadelesi Pilot Projesi” 289.000 dekar alanda yürütülmektedir. Bu kapsamda belirlenen alanlarda mücadele
amaçlı 37.600 adet kitle yakalama tuzakları üreticilere
ücretsiz dağıtılmıştır.

izlenebi-

cıyla 42 İlde “Akdeniz
Meyvesineği İzleme Projesi” yürütülmektedir. Bu kapsamda toplam 920 istasyonda, her istasyona 2 (iki) adet
tuzak olacak şekilde, toplam 1840 adet tuzak ile zararlı
takibi yapılmaktadır. Akdeniz meyvesineği ile programlı
olarak mücadele edilmektedir.

1.1.7. Tahmin ve Uyarı Sistemleri (TUS) ile İlgili Çalışmalar
1.1.4. Çekirge Mücadelesi

Zararlı popülasyon yo-

Elmada; Elma Karalekesi (Venturia inaequalis) ve Elma

ğunluğunun

değişme-

İç Kurdu (Cydia pomonella) ile Bağda; Bağ Salkım Gü-

sinde etkili olan iklim

vesi (Lobesia botrana) ve Bağ Mildiyösü (Plasmopora

faktörlerini

viticola) konularında elektronik tahmin ve uyarı sistemleri

değerlen-

dirip kimyasal mücadelenin gerekli olup
Tarım alanlarının dışında kalan; çayır- mera, hazine ara-

olmadığı, gerekiyorsa en uygun ilaçlama zamanına karar

zisi, köy ortak arazisi, gibi şahıs mülkü olmayan yerlerde

vererek üreticilerin önceden uyarılması, maliyet, enerji ve

çekirge mücadelesi, devlet yardım mücadelesi şeklinde

zaman kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.

yürütülmektedir.

kullanılmaktadır.
2016 yılında 44 ilde 196 adet elmada, 82 adet bağda, 32 adet hem bağ hem de elmada kullanılmak üzere
toplamda 310 adet tahmin ve uyarı sistemi 2.779.435
da. alanda kullanılmaktadır.

Taşra teşkilatımızca, çekirge çıkış noktaları, inficar alanları takip edilerek çekirge ergin hale gelmeden ve geniş
alanlara yayılmadan, nimf döneminde mücadele yapılması sağlanmaktadır.
2016 yılında; Çekirge çıkma ihtimali olan ve programa
alınan 56 İlde, 305.096 dekar alan takip edilmiştir. Kimyasal mücadele yapılması gereken; 48 İlde, 103.313
dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır.
22
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1.2. Zirai Karantina Müdürlükleri Hizmet Binası Çalışmaları
Uluslararası bitkisel ürün ticaretinde etkin bitki sağlığı

lüğüne aktarılan ödenek çerçevesinde yapım işi ihalesi

önlemlerinin alınması amacıyla Ülkemizde yeni kurulan

yapılacaktır.

Zirai Karantina Müdürlüklerinden Ağrı Zirai Karantina
Müdürlüğü hizmet binası yapım işi Doğubayazıt Gıda
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü hizmet binalarıyla
birlikte aynı binada olacak şekilde projelendirilmiş olup
ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmıştır.
Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü hizmet binası için mimari proje hazırlanmış olup Şırnak İl Özel İdare Müdür-

Ayrıca 2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce ihale edilen Samsun Zirai Karantina
Müdürlüğünün yeni hizmet binası 2016 Kasım ayında
tamamlanarak hizmete açılmıştır.

1.3.2. Zararlı Organizma Bildirimi
Bitki sağlığı tedbirlerinin zamanında alınarak zararlı organizmaların ülkemizde varlığı ve yayılışını kontrol etmek
ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
yeni tespit edilen zararlı organizmaların bildirimi araştırma kuruluşları ve üniversiteler gibi araştırma çalışmalarını
yürüten kurum yada kişilerce Bakanlığımıza yapılmakta-

Yukarda yer alan bildirim formlarına http://www.ta-

dır.

rim.gov.tr/konu/1222/Yeni_Zararli_ Organizma Bil-

Yine hizmet binası ihtiyacı olan Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü hizmet binası merkezi bütçe ve yerel kaynaklarla
tamamlanarak 2016 yılı Haziran ayında hizmete girmiştir.

dirimi adresinden ulaşılabilmektedir.
1.3.3. Karantina ve Eradikasyon Çalışmaları
Karantina, zararlı organizmaların ülke içinde ve ülkeler

ne titizlikle uyulması, tehlikeli hastalık ve zararlıların görül-

arasında yayılmasını önlemek için yapılan tüm çalışma-

düğü yerde sınırlandırılması büyük önem arz etmektedir.

lar olarak özetlenebilir. Kültür bitkilerine arız olan zararlı

Aynı zamanda bazı zararlı organizmalar için karantina

organizmalara karşı gerekli önlemler alınmadığı takdir-

tedbirlerinin yeterince alınmaması durumunda, hastalığın

Bir alanda hangi türlerin var olduğunu yada

de, bitkisel ürünlerde % 100'lere varan kayıplara neden

görüldüğü bölgede üretilen hiçbir tarımsal ürünün ihra-

zararlı organizma popülasyonlarını belirle-

olabilmektedirler.

catına da izin verilmemekte ve üretilen ürünler yeterince

1.3. Karantina, İthalat ve İhracat Faaliyetleri
1.3.1. Sürvey Çalışmaları

Tablo 3. 2016 Yılı Sürvey Çalışmaları (Keşif)

mek amacıyla belirli bir süre boyunca yürütülen resmi prosedür sürvey olarak tanımlan-

Kültür bitkilerinin zararlı organizmalardan korunması,

değerlendirilememektedir.

üretim kapasitesini ve dolayısıyla tarımsal verimliliği art-

Ayrıca, iç karantina tedbirlerinin uygulanmaması durumun-

tırmaktadır. Bu nedenle, yurda girmiş fakat tümüyle yayıl-

da, zararlı organizmalar ilden ile yayılmakta dolayısıyla

a) Keşif Sürveyi: Herhangi bir zararlı organiz-

mamış tehlikeli hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunla-

temiz alanlara bulaşma riski artmaktadır. Bu durum, ül-

manın bir ülkede veya bir bölgede var olup

rın konukçularının temiz bölgelere bulaşma ve yayılmasını

kemizdeki bitkisel üretimi gerek kalite gerekse kantite yö-

olmadığını tespit etmektir.

önlemek için imha edici, sınırlayıcı ve uzaklaştırıcı yasal

nünden etkilemekte ve ihracatımız açısından ciddi bir risk

tedbirlerin alınması gerekmektedir.

oluşmasına neden olmaktadır. Bu riskleri bertaraf etmek

maktadır.

b) Sınırlandırma Sürveyi: Zararlı organizmalardan ari olan veya zararlı organizma

Diğer taraftan, Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası an-

ile bulaşık olan alanları belirleyerek, zararlı

laşmalar gereğince ülke içerisindeki karantina tedbirleri-

organizmaları yok etmek (eradikasyon) veya
yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çalış-

amacıyla karantina zararlı organizmaları ile ilgili Ülkemizde eradikasyon çalışmaları yürütülmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. 2016 Yılı Karantina ve Eradikasyon Çalışmaları

malardır.
c) Değerlendirme Sürveyi: Zararlı organizmaların var olduğu yerlerde yoğunluklarının
belirlenmesi, bununla birlikte karantina etmenleri söz konusu olduğunda gerekli karantina
tedbirlerinin alınmasıdır.
Sürvey çalışmaları yıllık “Bitki Sağlığı Uygulama Programı” kitabında yer alan talimatlar çerçevesinde İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde 2016 yılında sürveyi yapılan zararlı organizma sayısı 28’dir. Bu zararlı
organizmalardan 13’ü ülkemizde varlığı bilinmeyen, 15’i ülkemizde sınırlı olarak bulunan zararlı organizmalardır
(Tablo 3).
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*Bulaşık alan (güvenlik kuşağı hariç)
** 2015 yılı sonu itibariyle
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1.3.4. İhracat ve İthalat Kontrolleri
Bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında ithal edilecek ürünlerden kaynaklanacak olumsuzlukların engellenmesi için

Tablo 5. 2016 Yılı İhracat ve
İthalatta Bitki Sağlığı Denetimleri

ithal edilecek ürünlerde denetim yapılmaktadır. (Tablo
5). Ülkemiz mevzuatına uygun görülmeyen ürünlerin yurda girişine izin verilmemekte ve ihracatçı ülke uygunsuzluk konusunda uyarılmaktadır (Tablo 5).
1.3.4.1. Analiz Verileri
Tablo 6. 2016 Yılı İthalatta ve İhracatta Bitki Sağlığı Kapsamında Yapılan Analiz Sayısı (Adet)

1.4.2. Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı Mobil Uygulaması
Ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alındığı ve ruhsat alan bitki koruma ürünlerinin gizlilik şartı
olmayan etiket bilgilerinin internet ortamında tüm ilgililer
tarafından takip edilebileceği web tabanlı programın mo-

1.4. Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Faaliyetler

bil uygulaması hazırlanmış olup, 27.04.2016 tarihi iti-

1.4.1. Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makineleri ile İlgili Ruhsatlandırma İmal İzni,
Piyasa Kontrolü Faaliyetleri

bariyle erişime açılmıştır. PLAYSTORE ve APP STORE’dan

Bitki koruma ürünleri (BKÜ) ile zirai mücadele alet ve maki-

Ruhsatlandırılan BKÜ’ne ait ruhsat, kullanım bilgileri, aktif

nelerinin ruhsatlandırılması, üretim izinleri ve piyasa kont-

madde, zararlı organizma ve MRL değerleri ile ilgili tüm

rolleri, 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

konulara hızlı bir şekilde erişim sağlanabilmektedir. Mo-

cihazlara kaydedilerek, internet erişimi olmayan çevrimdı-

Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı olarak çı-

bil uygulama sürekli güncel olup, web tabanlı program

şı (offline) ortamlarda da mobil uygulamadan kolaylıkla

karılan ilgili Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlığımızca

ile aynı hizmeti verebilmektedir. Ayrıca, bu bilgiler akıllı

yararlanılabilmektedir.

düzenlenmektedir.
2016 yılında ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ve zi-

mobil uygulamaya erişilebilmektedir.

1.4.3. Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Programı
rilmesi sağlanmıştır. Programın kullanımı için ilgili tüm

rai mücadele alet ve makineleri ile bu ürünleri imal eden

paydaşlar yetkilendirilmiştir. Hızlı erişim ile zaman kaybı

firmalara verilen üretim izinleri, tavsiye alan bitki koruma

önlendiği gibi elektronik paylaşımla iş yükü ve kırtasiye

ürünleri ve piyasa kontrolleri konusunda yapılan çalışma-

masrafı da azaltılmıştır. Ayrıca komisyon üyeleri, bit-

lar Tablo 7’de verilmiştir (Tablo 7).

ki koruma ürünleri ruhsat birimi çalışanları ve firmaların

Tablo 7. 2016 Yılında Verilen Bitki Koruma Ürünleri ve
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İzin ve Ruhsatları

yetkilileri tarafından yapılan iş ve işlemler dijital arşiv ve
güvenli kayıt ile korunmaktadır.
Her yıl Ocak ve Haziran ayında gönderilen deneme bil-
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Genel Müdürlüğümüzce her ay yapılmakta olan Bitki Ko-

dirimleri sistem üzerinden gönderilebilmekte ve gönderi-

ruma Ürünleri Ruhsatlandırma Komisyon Toplantısı’ndan

len deneme bildirimleri hızlı ve eksiksiz bir şekilde dene-

alınan kararların firmalara elektronik ortamda gönde-

meleri denetleyecek olan Enstitülere yönlendirilmektedir.
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1.4.4. Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Takip Programı

1.4.6. Bitki Koruma Ürünlerinin İthalat İzni ile İlgili Faaliyetler

BKÜ’nin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tav-

Firmalarınca yurda getirilmek istenen BKÜ ile bunların

ve ithalat izinleri onayı yapılarak ilgili firması tarafından

siyelerine uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve

imalinde kullanılan hammaddelerin ithalatı Gümrük ve

başvuru sonucu elektronik ortamda izlenebilecektir.

çevrenin korunmasına yönelik olarak, bitkisel ürünlerde

Ticaret Bakanlığınca yürütülen “Gümrük İşlemlerinde Tek

kullanılan BKÜ’nin izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin

Pencere Sistemi” üzerinden e-belge olarak Bakanlığımız-

tüm aşamaları kapsayan “Bitki Koruma Ürünleri Takip

ca düzenlenmektedir.

Programı (BKÜTP)” hazırlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla yapılan protokol gereği

Programda, ithalatçı/imalatçı firmaların BKÜ’nin üretim

e-belge başvuru kabulü çalışmaları için firma yetkilendir-

ve satış kaydı, toptancı ve bayiinin alış ve satış işlemleri

meleri Aralık 2016 tarihi itibariyle başlamıştır. 2017 yılı

kare kod sistemi ile kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlar güncel olarak takip edilmektedir. Piyasaya arz edilen
BKÜ’nin üretilmesi, depolanması ve satışının kontrolü ko-

Bitki Koruma Ürünleri Takip Programında;

ocak ayından itibaren e-başvuru kabulüne geçilecektir.

- 427.956 BKÜ Uygulama yetkisine sahip kişi,

Böylece aynı sistem üzerinden firmalar başvuru belgele-

lay bir şekilde izlenebilmektedir.

- 17.245 BKÜ reçete yazma yetkisine sahip kişi,

2016 yılında program ile ilgili 120 firma temsilcisine ve

- 6.912 BKÜ bayisi,

Bakanlık il müdürlükleri görevli 192 teknik elemanın eğitimi çalışmaları tamamlanmış olup, programın kullanımına
2017 yılı içerisinde başlanacaktır. Bunun için aşağıda
sayıları verilen tüm paydaşlar kullanıcı olarak yetkilendirilerek, program ortak kullanıma açılacaktır.

- 173 BKÜ firması ile 66 BKÜ üretim yeri ve yaklaşık
4500 adet BKÜ’ne ait etiket ve ruhsat bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca, bu programda elektronik Üretici Kayıt Defteri
ve e-reçete düzenlenebilmektedir.

31.12.2016 tarihi itibariyle toplam 2.869 adet BKÜ ile
3.161 adet BKÜ hammaddesine e-belge düzenlenerek
“Uygunluk Yazısı” verilmiştir (Tablo 8).
Tablo 8. 2016 Yılı İthalat İzinleri

rini sunarak elektronik ortamda başvuru yapabilecek ve
Bakanlığımızca da aynı sistem üzerinden başvuru kabulü

1.4.7. Yenilenen ve İlave Edilen Standart İlaç Deneme Metodu (SİDM)
İhtiyaç duyulan konularda veya talepler doğrultusunda

Tablo 9. Standart İlaç Deneme Metotlarının Durumu

yeni Standart İlaç Deneme Metotlarının (SİDM) hazırlanması ve mevcut SİDM’da revizyon yapılması ile ilgili
yapılan iş ve işlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo

1.4.5. Çin Menşeili BKÜ’nin Üretici Belgelerinin Gözden Geçirilmesi ile İlgili Çalışmalar

9).

Bakanlığımızca Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmi çalışma
ziyareti gerçekleştirilmiş olup, bu ziyarette Bakanlığımız
ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde yetkili enstitü (ICAMA) ara-

1.4.9. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi,
Uygulanması ve Kaydedilmesi

sında işbirliği yapılarak, temas noktaları belirlenmiş ve

1.4.8. Turunçgillerde Kullanılan BKÜ (İnsektisitler) ile
İlgili Yan Etki Denemesi Çalışmaları

hızlı irtibat ile ithalat ve ihracatın izlenebilirliğinin güven-

Turunçgillerde kullanılan ruhsatlı BKÜ için yan etki dene-

Bitki ve bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman

melerinin yapılması zorunlu hale getirilmiş olup, Bakanlı-

kişilerce önerilmesi, uygulanması ve gerekli kayıtların tutu-

ğımızca alınan karar gereği 2016 yılında yan etki dene-

larak, güvenilir gıda üretimi ve izlenebilirliğin sağlanması

mesi yapılacak olan BKÜ ile ilgili laboratuvar çalışmaları

amacı ile “Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulan-

tamamlanmıştır. Laboratuvar çalışması sonuçlarına göre;

ması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik” 03 Aralık

faydalılara karşı yan etkisi olduğu tespit edilen tüm BKÜ

2014 tarih ve 29194 Sayılı Resmi Gazetede yayımla-

etiketlerinden turunçgil tavsiyesi çıkartılmış olup, çalışma-

narak 01 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu

lar halen devam etmektedir. Laboratuvar çalışmaları sonu-

kapsamda yapılan işlemler Tablo 10’da verilmiştir..

cunda tarla denemesi yapılmasına ihtiyaç duyulan BKÜ

Tablo 10. BKÜ Reçete Yazma Yetkilisi ve ÜKD Durum Tablosu

ce altına alınması amacıyla belge sorgulama ve doğrulama yapılmış olup, bu kapsamda 1.000’in üzerinde
belge sorgulanmıştır. Aynı zamanda AB ve diğer ülkelerden gelen sertifikaların sorgulanması için birçok ülke ile
temas noktası oluşturulmuştur.

ile ilgili 2017 yılında tarla denemeleri de tamamlanarak
çalışmalar sonlandırılacaktır.
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1.4.10. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı
Bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı satış ve kullanımının önlenebilmesi için, bitki koruma ürünleri bayi veya toptancılarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla, bayi veya toptancı olacaklara sınav mecburiyeti bulunmaktadır.
Bu sınav, “Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi” ile yapılan protokole göre 26 Mart 2016 tarihinde yapılmıştır.

1.6. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
1.6.1. Mevzuat Geliştirme
Tablo 12. 2016 Yılında Yayımlanmış Mevzuat

2017 yılı BKÜ Bayilik ve Toptancılık Sınavı 08 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
1.5. Destekleme Faaliyetleri
1.5.1. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri
Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede zi-

Uygulama, ilk olarak 2010 yılında örtü altı üretiminde

rai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının önlenmesi ve

başlatılmış, daha sonraki yıllarda kalıntı çıkma riski yüksek

ekosistemin korunması ile sürdürülebilir tarımın sağlan-

olan biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulama imkânı

ması amacıyla kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler

olan ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Tablo

teşvik edilmektedir. Bu kapsamda biyolojik ve biyoteknik

11).

mücadele uygulayan üreticilerimize destekleme ödemesi
yapılmaktadır. Destekleme miktarları belirlenirken dekara

Tablo 11. Yıllara Göre Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele
Desteklemeleri

maliyeti dikkate alınmakta ve maliyetin yaklaşık % 50’si-

1.6.2. Uluslararası İlişkiler
Genel Müdürlüğümüz dünyada bitki sağlığı alanında otorite olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (International Plant Protection Organisation-IPPC) ve ulusal temas
noktası

(National Plant Protection Organisation-NPPO)

görevini yürütmektedir. Ayrıca söz konusu konvansiyona
bağlı bölgesel Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (European and Mediterranean Plant Protection
Organisation-EPPO)’nın da ulusal temas noktasıdır. Bahsi

14’ünde teknik uzmanları ile görev almaktadır. Ayrıca

geçen teşkilatlar dünyada bitki sağlığı alanında standart-

EPPO organizasyonu altında yer alan bitki sağlığı çalış-

Destekleme için, Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış BKÜ

ların belirlenmesinde, üye ülkelerce bitki sağlığı faaliyetle-

ma grubu ve bitki koruma ürünleri çalışma grubuna Genel

olan, fazla kimyasal kullanılan ve zirai ilaç kalıntısı çıkma

rinin en ileri düzeyde uygulanması ve bilginin ulaşılabilir

Müdürlüğümüz tarafından her yıl düzenli olarak katılım

riski olan ürünler seçilmekte, dekara mücadele maliyeti

olmasında büyük öneme sahiptirler. Ülkemiz dünyada bit-

sağlanmaktadır. 2016 yılı içerisinde bitki sağlığı alanın-

dikkate alınmaktadır.

ki sağlığı alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte

daki uluslararası faaliyetlere katılım olarak 12 Bakanlık

ve bu çerçevede 30 EPPO panel ve çalışma grubundan

personelimiz değişik görevlere katılım sağlamışlardır.

nin desteklenmesi esas alınmaktadır.

1.5.2. Patates Siğili Destekleme Ödemesi

1.6.3. Bitki Sağlığı Standartları (ISPM) ile İlgili Çalışmalar

Patates bitkisinin en tahripkâr hastalıklarından birisi olan

Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği”

patates siğili hastalığı görülen alanlarda Solanaceae fa-

(Tebliğ No: 2016/22) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bakanlığımız

milyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyabilecek fide

2016 yılı için karantina altına alınan alanlar için dekara

Konvansiyonu’nun ortaya koyduğu standartların Türkçe’ye

nılması Hakkında Rehber

ve fidan yetiştirilmesine izin verilmemektedir. Hastalığın

110 TL. destekleme ödemesi yapılacaktır.

çevrilmesine ve düzenli takip edilmesine yönelik bir çalış-

ISPM 19 - Düzenlenmiş Zararlı Organizmalar Hakkında

ülke geneline yayılmasını önlemek ve üreticilerin mağduri-

ma grubu oluşturulmuştur.

Rehber

yetini gidermek amacıyla alternatif ürün yetiştiren üreticile-

Bu çerçevede şu ana kadar 10 adet ISPM Türkçe’ye çev-

re destekleme ödemesi yapılmaktadır.

ISPM 20 -Bitki Sağlığı İthalat Düzenleyici Sistem Hakkın-

rilerek Bakanlık web sayfasında “http://www.tarim.gov.

da Rehber

Alternatif ürün desteği kapsamında “Bitki Pasaportu Siste-

tr/Konu/940”yayınlanmıştır.

mi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yö-

ISPM 1 - Uluslararası Ticarette Bitkilerin Korunması ve Bitki

netmelik” hükümlerine göre aynı alana yemeklik patates

Sağlığı Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Bitki Sağlığı İlkeleri

dikimi 3 yılda bir yapılması gerekmektedir. Bu amaçla,

ISPM 4 - Zararlı Organizmadan Ari Alanların Oluşturul-

Patates siğili hastalığı nedeniyle üç yılda bir Alternatif

masına İlişkin Gereklilikler

Ürün Destekleme ödemesi en son 2013 yılında yapılmıştır. 2016 yılına ait destekleme tebliği “Patates Siğili
Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak

tarafından

Uluslararası

Bitki

Koruma

ISPM 18 - Işınlamanın Bitki Sağlığı Tedbiri Olarak Kulla-

ISPM 24- Bitki Sağlığı Tedbirlerinde Eşdeğerliğin Belirlenmesi ve Tanınması Hakkında Rehber
ISPM 26 - Meyve Sineklerine (Tephritidae) İlişkin Zararlıdan Ari Alan Tesis Edilmesi
ISPM 31 - Sevkiyat Örnekleme Yöntemleri

ISPM 5 - Bitki Sağlığı Terimleri Sözlüğü
ISPM 6 - Gözetim Hakkında Rehber
ISPM 8 - Bir Alandaki Zararlı Organizma Durumunun Belirlenmesi
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1.6.4. Zararlı Risk Analizi Çalışmaları

1.7.3. Bitki Koruma Ürünü Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerinin Kontrolleri

Bitkisel ürün ihracat ve ithalatının mümkün olabilmesi için

Şimdiye kadar; ithalata yönelik 39 ülkeden 17 ürün için

2016 yılında yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı davrandıkları tespit edilen bitki koruma ürünü bayileri ile

bu ürünlerin ticaretinde taraflar için herhangi bir bitki

ZRA istenmiş, ihracata yönelik ise 25 ülkeye 9 tohum ve

zirai mücadele alet ve makine bayilerine uygulanan yaptırımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 15).

sağlığı riski olmadığı veya böyle bir risk var ise nasıl yö-

32 bitkisel ürün zararlı risk analiz raporları gönderilmiştir.

netileceğinin belirlenmesi için “Zararlı Risk Analizi- ZRA”

2015 ve 2016 yıllarında daha önce ihracatımızın olma-

çalışmaların yapılması ve bitirilmesi gerekmektedir. Bu

dığı 4 ülkeye 8 tohum ve 2 bitkisel üründe ihracatın önü

çalışmalar Uluslararası Bitki Sağlığı Sözleşmesi (IPPC) ve

açılmıştır. Ayrıca şu ana kadar 36 zararlı organizma için

Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığı Örgütü (EPPO)’unun be-

zararlı risk analizi yapılmış olup 4 zararlı organizma için

lirlediği standart metotlar ve güncel bilimsel verilere göre

çalışmalar halen devam etmektedir.

Tablo 15. Bitki Koruma Ürünü Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerine Uygulanan Yaptırımlar

1.7.4. Bitki Pasaportu Denetimleri

yürütülmektedir.

Bitki pasaportu sistemi bir iç karantina uygulaması olup

1.7. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

amacı üretim materyallerinin üretildiği yerde bitki sağlığı

1.7.1. Hasat Öncesi Pestisit Denetimi

tim materyallerinin ticaretinin yapılmasını sağlamaktır. Bu

Taze meyve ve sebzede tarladan sofraya yaklaşımı ile ve

kapsamda 2016 yılında 6.304 bitki pasaportu operatö-

kontrollerini yaparak karantina organizmalarından ari üre-

hatalı pestisit kullanımının önlenmesi amacıyla 81 ilde,

rü kayıt altına alınmış ve üretim yerleri kontrol edilmiştir.

40 üründe risk esasına göre örtüaltı, bağ, bahçe ve tarla

Tablo 16. Bitki Pasaportu Uygulama ve Denetimleri

gibi üretim alanlarında denetim faaliyetleri yürütülmektedir (Tablo 13). Denetim sonunda olumsuzluk tespit edilen
ürünlere imha veya hasadı geciktirme, ürün sahiplerine ise
idari para cezası uygulanmaktadır.

Tablo 13. Hasat Öncesi Pestisit Denetim Grupları

1.8. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri

Hasat Öncesi Pestisit Denetimi ile taze meyve sebzelerde

1.8.1. Eğitim Faaliyetleri

pestisit kullanımının yerinde denetlenmesi neticesinde iç
tüketim ve ihracatta yaşanan olumsuzluklarda iyileşme ol-

Bitki sağlığı çalışmalarının mevzuat çerçevesinde, zirai mücadele teknik talimatları ve entegre mücadele ilkeleri doğrul-

muştur. En önemli ihraç ürünümüz olan domateste ihracat

tusunda yürütülmesini sağlamak, öncelikle kültürel mücadele, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırmak ve bitki

aşamasında AB tarafından istenen kalıntı analizi zorunlu-

% 5-40 ’a düşürülmüştür. Piyasa denetimlerinde ürünlerin

koruma ürünü kalıntısını önleyerek bitkisel ürün ticaretini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımızca bitki sağlığı eğitim ve

luğu Ekim 2013 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. 2016 yılın-

% 70’inde kalıntı oranı azalmış, 3 ürün kalıntı görülmeme-

yayım çalışmaları yapılmaktadır.

da Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin analizleri % 100 den

si nedeniyle denetim programından çıkarılmıştır.

a) Bitki Sağlığı Teknik Personel Eğitimleri

1.7.2. Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Makineleri ile İlgili Kontrol ve Denetimler
Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin üretildiği ve satıldığı yerlerin denetlenmesi faaliyetleri
Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14. Bitki Koruma Ürünleri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Denetimleri

Sertifikalı Eğitim Modeli: Entegre mücadele talimatı bulunan konularda 5+5 gün olmak üzere iki ayrı dönem halinde 10
gün süreli eğitimlerdir. Eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı olanlara sertifika verilmektedir. 2016 yılında Bakanlığımız
çalışanı 1.704 teknik personele eğitim verilmiştir.
b) Bitki Sağlığı Çiftçi Eğitimleri
Bitki sağlığı çiftçi eğitimleri çiftçi tarla okulları ve çiftçi toplantıları şeklinde yapılmaktadır. Çiftçi tarla okulları; aynı yöreden
aynı ürünü yetiştiren çiftçi grubuna yönelik, zararlının biyolojik dönemi, bitkinin fenolojik dönemi ve mücadele dönemleri
dikkate alınarak, en az iki uzman eşliğinde, arazi üzerinde entegre mücadele prensiplerinin uygulamalı olarak öğretilmesine dayanan eğitimlerdir. 2016 yılında 21.317 kişi çiftçi tarla okulunda olmak üzere toplam 181.391 çiftçiye eğitim

Bitki koruma ürünü ve teknik maddesi üretim tesislerinde yapılan denetimlerde 22 üretim tesisinin izni iptal edilmiştir.

32

verilmiştir (Tablo 17).
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c) Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili Eğitimler
İl Müdürlüklerinde bitki koruma ürünlerinin ve zirai mücadele makinelerinin kontrolü ile ilgili iş ve işlemlerde görevli 192
personele, mevzuat ve 2017 yılında uygulamaya konulacak olan “Bitki Koruma Ürünleri Takip Sitemi” konularında, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır.
Ayrıca bitki koruma ürünleri ile ilgili mevzuat ve uygulamaya konulacak planlamalar konularında, 120 firma temsilcisinin
katılımı ile Bakanlık-Sektör Toplantısı yapılmıştır.
Tablo 17. 2016 Yılı Bitki Sağlığı ve Karantina Eğitimleri

2. HAYVAN SAĞLIĞI FAALİYETLERİ
2.1. Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Faaliyetleri
		 2.1.1. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele
		 2.1.2. Sağlık Taramaları
		 2.1.3. Şap Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.4. Kuduz Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.5. Brusella Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.6. Koyun Keçi Vebası Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.7. Tavuk Vebası Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.8. Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.9. Mavidil Hastalığı ile Mücadele
		 2.1.10. Kene İlaçlama Programı
2.2. Epidemiyoloji Faaliyetleri

1.8.2. Yayım Faaliyetleri
1.8.2.1. Bitki Sağlığı Yayım Faaliyetleri
Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda bitki sağlığı yayım çalışmaları yapılmakta ve üreticilerimize ücretsiz olarak
verilmektedir (Tablo 18).
Tablo 18. 2016 yılı Bitki Sağlığı ve Karantina Yayım Faaliyetleri

2.3. Hayvan Hareketleri ve Kimliklendirme Faaliyetleri
		 2.3.1. Hayvan Hareketleri
		 2.3.2. Nakilde Hayvan Refahı ve Satıcıların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Faaliyetler
		 2.3.3. Hayvan Satış Yerleri
		 2.3.4. Kurban Faaliyetleri ve Trakya’ya Hayvan Sevkleri
		 2.3.5. Kimliklendirme Faaliyetleri
2.4. Veteriner Laboratuvar Hizmetleri ve Ruhsatlandırma
2.5. Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Hizmetleri
		 2.5.1. Ülkeye Giriş ve İhracat Kontrolleri
		 2.5.2. İthalat Kontrolleri
			 2.5.2.1. Veteriner Sağlık Sertifikaları
		 2.5.3. İhracat Kontrolleri
			 2.5.3.1. Avrupa Birliği’ne İhracat
			 2.5.3.2. Rusya Federasyonu’na İhracat
			 2.5.3.3. Çin Halk Cumhuriyetine İhracat
			 2.5.3.4. Diğer Ülkelere İhracat
2.6. Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı ile İlgili Faaliyetler
		 2.5.1. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri Hizmet Binası çalışmaları
			 2.6.1.1. Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
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			 2.6.1.2. Pazarlama İzin Sistemi
			 2.6.1.3. Temsilci Veteriner Ecza Depoları ve Veteriner Ecza Depolar ile İlgili Faaliyetler
			 2.6.1.4. İştigal İzin İşlemleri
			 2.6.1.5. Veteriner Tıbbi Ürünlerin ve Ham Maddelerinin İthalatı
			 2.6.1.6.Veteriner Tıbbi Ürün İhracatı
			 2.6.1.7. Satış İzin İşlemleri
			 2.6.1.8. Tıbbi Ürün Takip Faaliyetleri
			 2.6.1.9. Farmakovijilans faaliyetleri
			 2.6.1.10. Veteriner Biyolojik Ürünlerin Soğuk Zincir Koşullarının İzlenmesine Yönelik Faaliyetler
			 2.6.1.11. Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım faaliyetleri
			 2.6.1.12. Veteriner Tıbbi Ürün Fiyatlarının İzlenmesi Faaliyetleri
		 2.6.2. Veteriner Halk Sağlığı ile İlgili Faaliyetler
			 2.6.2.1. Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin İzlenmesi ile İlgili Faaliyetler 2.6.2.2. Projeler
2.7. Destekleme Faaliyetleri
		 2.7.1. Hayvan Hastalığı Tazminatı ve Atık Desteği
		 2.7.2. Diğer Desteklemeler
2.8. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler
		 2.8.1. Mevzuat Geliştirme
		 2.8.2. Uluslararası İlişkiler

2. HAYVAN SAĞLIĞI FAALİYETLERİ
2.1. Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Faaliyetleri

2.1.1. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele
Ülkemiz hayvan sağlığı, hayvan kimliklendirme ve hare-

spotu hazırlanarak RTÜK'e gönderilmiştir. Ayrıca proje

ketlerinin kontrolü ile hayvan refahı konularını kapsayan

kapsamında hazırlanan mobil uygulamasının tamamlan-

veteriner hizmetlerinin 15 yıllık stratejisinin belirlenmesi

ması çalışmaları devam etmektedir.

için 2.400.000 Avro bütçeli ve 24 ay süreli “Veteriner
Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi” Eylül 2016 tarihinde tamamlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde üretimleri yapılan ve Ülkemiz hayvan sağlığı alanında kullanılan tüm aşıların uluslararası standartlarda

Projenin sonunda 3 başlık için 5’er yıllık 3 dönem halin-

(GMP – İyi Üretim Uygulamaları) üretiminin yapıldığı bir

de, kısa, orta ve uzun dönemde gerçekleştirilecek faali-

tesis kurarak Ülkemiz hayvan sağlığı şartlarını uluslarara-

yetlerin yer aldığı bir Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi

sı standartlara ulaştırmak amacı ile Ankara’da kurulmak

tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra; proje boyunca olabildi-

üzere “AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ” ha-

ğince paydaşların fikirleri alınmıştır. Ayrı bir iletişim stra-

zırlanmıştır. Proje kapsamında 2017 yılı içerisinde imar

tejisi de belirlenerek 3 başlık içinde halkın farkındalığının

çalışmaları sonuçlandırılarak inşaat faaliyetlerine başlanıl-

arttırılması için yapılabilecekler belirlenmiştir. 2 adet kamu

ması planlanmıştır.

2.9. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
		 2.9.1. Akılcı İlaç Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç İzleme Faaliyetleri
2.9.2. Veteriner Tıbbi Ürün Denetim Faaliyetleri
2.9.3. Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerinin Denetimleri
2.9.4. Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri ile İlgili Denetim ve Onay Faaliyetleri
2.9.5. Sınırlardan Kaçak Hayvan ve Hayvansal Ürün Girişinin Engellenmesi
2.10. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
		 2.10.1. Eğitim Faaliyetleri
		 2.10.2. Yayım Faaliyetleri

2.1.2. Sağlık taramaları
Bakanlığımızca sürdürülen sağlık taramaları ile hayvan

Bakanlığımızca korunma tedaviden daha kolay ve ucuz-

hastalıkları erken teşhis edilmekte, hastalıkların erken teş-

dur prensibi ile her yıl ülkemizde görülen ihbarı zorunlu

his edilmesi de insan ve hayvan sağlığının korunması açı-

hastalıklara karşı mücadele programları oluşturulmaktadır.

sından büyük önem arz etmektedir.

Bu programlar çerçevesinde aşılama, kordon, karantina,
temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.
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2.1.3. Şap Hastalığı ile Mücadele

2.1.6. Koyun Keçi Vebası Hastalığı ile Mücadele

Şap hastalığına yönelik olarak “Bölgesel Risklerin Kade-

Bakanlığımız Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

meli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve

Müdürlüğü tarafından üretilen PPR aşıları Ülkemiz genelin-

Eradikasyon Eylem Planı" hazırlanmış ve 2014 yılı Ocak

de yetiştiricilerden aşı ücreti alınmadan koyun ve keçilere

ayından itibaren uygulamaya konulmuştur. Plan çerçeve-

uygulanmaktadır.

sinde yapılacak çalışmalar ile Trakya’nın aşılı ariliğinin

Aşılama programı kapsamında yeni doğan hayvanlar ile

sürdürülmesi, Anadolu’da ise Ülkemizin şap hastalığından

daha önce aşılanmamış ergin hayvanlar aşılanmaktadır.

aşılı ariliğinin hedeflendiği, Orta/Batı Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde

Genel Müdürlüğümüzce yakın dönem hedefi olarak

yer alan illerin şap hastalığından 2020 yılına kadar aşılı

2018 yılında Trakya’nın Koyun Keçi Vebası Hastalığından ari olması belirlenmiştir.

ari hale getirilmesi ve 2023 yılına kadar Ülkenin tama-

Şap Enstitüsü tarafından genel bütçe imkânları ile üretilen

mında aşılı ariliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu kap-

şap aşıları hayvan sahiplerinden aşı ücreti alınmadan uy-

samda farkındalığı artırmak üzere Bursa, İzmir, Konya ve

gulanmaktadır.

Hastalık 2015 yılında Kastamonu, Balıkesir ve Manisa

Hastalığın çıkması durumunda ihracatın kesilmeme-

2016 yılında Samsun ve İzmir illerinde Şap hastalığında

illerinde tespit edilmiş olup, 2.047.271 adet kanatlı hay-

si amacıyla yayınlanan İhbarı Mecburi Tavuk Vebası

Aşı içerisindeki antijen miktarı arttırılarak koruyucu doz de-

“Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi”

van itlaf ve imha edilmiştir. Söz konusu mihraklarda yapı-

(Avian İnfluenza) Hastalığından Ari Bölgelerin Tanımlan-

ğeri 3PD50 den 6PD50’ye çıkarılmış, böylece aşının kali-

yapılmıştır. Söz konusu tatbikat 2017 yılında Diyarbakır,

lan çalışmaların ardından 15.08.2015 tarihinde Dünya

ması ve İlanı Hakkında Talimat kapsamında 81 ilimiz

tesi arttırılarak hastalıkla mücadelede etkinlik sağlanmıştır.

Kars ve Aydın illerinde yapılacaktır.

Hayvan Sağlığı Teşkilatına (OIE) ülkemizin hastalıktan

hastalıktan ari bölge olarak ilan edilmiş olup, 2017

ariliği bildirilmiştir.

yılında bu Talimat kapsamında sürvey planları hazırla-

havadan aşılama çalışması yapılmış, her uygulama dö-

2015 ve 2016 yılında tüm ülkemizi kapsayacak şekilde

narak uygulanacaktır.

neminde yaklaşık 1.9 Milyon adet aşılı yem kullanılmıştır.

hastalık hakkında aktif sürvey çalışması yapılmıştır. Ayrıca

Hastalığa hazırlıklı olmak amacıyla 2005 yılından bu

klinik sürvey çalışmaları da devam etmektedir.

yana Gerçek Zamanlı Tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbi-

ya da sahipsiz kedi ve köpeklere uygulanmak üzere Ba-

Avian İnfluenza Acil Eylem Planı kapsamında oluşturulan

katlar 3 gün masa başı eğitimi, 1 gün saha uygulaması

kanlığımız bütçesinden her yıl kuduz aşısı alınmakta ve aşı

Ulusal Hastalık Kriz Merkezi toplantıları yapılmakta olup,

ve 1 gün değerlendirme şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Kuduz hastalığı ile mücadele hem yaban hayatında ha-

bedeli alınmadan uygulanmaktadır. 2016 yılı içerisinde

toplantı kararları ilgili paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Söz

2016 yılında Bursa, Erzurum, Konya ve Denizli illerinde

vadan aşılama ile hem de sahipli ya da sahipsiz kedi ve

642.637 kedi-köpek aşılanmıştır.

konusu Acil Eylem Planının güncelleme çalışmaları devam

yapılan tatbikat 2017 yılında Nisan ayında Nevşehir

köpeklerin aşılanması yolu ile sürdürülmektedir.

Yaban hayatında kuduz hastalığının kontrol edilebilmesi

etmektedir.

ve Ekim ayında Şanlıurfa’da yapılacaktır.

Hastalığının kontrol altına alınması amacıyla Avrupa Birli-

amacıyla; 2017 yılında başlayacak proje kapsamında

2.1.8. Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı ile Mücadele

ği destekli olarak “Kuduz Hastalığına Karşı Ağızdan Aşı-

3 yıl süreyle yılda iki kez olmak üzere toplam 6 uygula-

Vektörlerle bulaşan ve çok uzak mesafelere yayılabilen

2014 yılında aşılama programına alınmıştır. 2015 yılın-

lama Projesi” 2014-2016 yıllarında uygulanmıştır. Proje

ma yapılacak, her bir uygulama döneminde 4.5 Milyon

Sığırların Nodüler Ekzantemi (Afrika Hastalığı) Ülkemizde

da ise tüm iller aşı programına alınarak büyükbaş hayvan

kapsamında yılda bir kez olmak üzere 3 yıl süreyle yaban

adet aşılı yem kullanılarak, 225 Bin km ormanlık ve kırsal

ilk olarak 01.08.2013 tarihinde görülmüştür. Hastalığın

varlığının tamamının aşılanması hedeflenmiştir.

hayatına karşı, 105 Bin km2 ormanlık ve kırsal alanda

alanda havadan aşılama çalışması yapılacaktır.

kontrolü için sineklerle mücadele, hasta hayvanların itlafı,

Erzurum ilinde çalıştay düzenlenmiştir.

2.1.4. Kuduz Hastalığı ile Mücadele

Yabani hayvanlara yönelik aşılamanın yanında, sahipli

2

2.1.7. Tavuk Vebası Hastalığı ile Mücadele

aşılama, kordon, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon uy-

2.1.5. 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 özel sektörden aşı satın alınmaktadır. Aşılar yetiştiricilerden aşı
38

gulamaları yapılmaktadır.
ücreti alınmadan uygulanmaktadır.

Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı 2014 yılında
tazminatlı hayvan hastalıkları arasına alınmıştır. Hastalığa yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf ve imha

Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığının kontrolü amacı

edilmektedir. Tazminat oranı 2015 yılından itibaren 4/4

Hastalıkla mücadele amacı ile aşılamanın yanında, atık

ile koyun keçi çiçek hastalığı aşısı güvenilir olarak uygu-

oranına yükseltilmiş olup, itlaf edilen hayvan kıymet takdir-

yapan hayvanlarda ve bu hayvanların bulunduğu işletme-

lanabilmektedir. Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı ile

lerinin tamamı yetiştiricilere ödenmektedir.

de izleme yapılmaktadır

mücadele kapsamında 2013 yılında hastalık görülen iller
ile bu illere sınır illerimizde bulunan büyükbaş hayvanlar
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tısı, her ilden 4 kullanıcı olmak üzere, 4 grup halinde

2.1.9. Mavidil Hastalığı ile Mücadele
Vektörlerle bulaşan Mavidil hastalığı uzun bir aradan

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tara-

sonra ülkemizde yeniden 12 Ağustos 2014 tarihinde gö-

fından başlatılan, Mavidil hastalığının kontrolü amacı

rülmüştür. Mavidil hastalığına karşı Etlik Veteriner Kontrol

ile gebe hayvanlara uygulanabilecek inaktif aşı üretimi

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından aşı üre-

çalışmaları ve söz konusu aşıların sığır ve keçilerde de

tilmektedir. Mavidil hastalığının yayılmasının engellenme-

kullanılabilmesi çalışmaları devam etmektedir.

toplam 324 kullanıcının katılımıyla, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak 23 Mayıs – 2 Haziran 2016 tarihleri arasında Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi’nde
(UTEM) gerçekleştirilmiştir.
Veteriner Bilgi Sistemi saha personelinin talep ve önerileri

si için riskli illerde bulunan koyunlar aşılama programına

de dikkate alınarak günün koşullarına uygun şekilde yeni-

alınmış ve aşılanmıştır. Aşılama ile birlikte kordon ve ka-

den yapılandırılmıştır. Bu kapsamda yeni sistemin tanıtımı

rantina tedbirleri ile sivrisinek mücadelesi yapılmaktadır.

ve kullanımına yönelik tüm İl Müdürlüklerindeki sorumlu
personele 24-28 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da eği-

2.1.10. Kene İlaçlama Programı
Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile yürü-

tim verilmiştir. Ayrıca Elazığ, Ağrı, Malatya, Iğdır, AdıyaTablo 19. Hayvan Hastalıkları İle Mücadele

man, Kars, Şanlıurfa, Ardahan, Diyarbakır ve Erzurum İl

tülen ilaçlamalar ile kene popülasyonunun azaltılması ve

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde TÜRKVET ve

bu sayede de kenelerin sebep olduğu başta Kırım Kongo

Veteriner Bilgi Sistemi’nin kullanımı ile ilgili olarak kulla-

Kanamalı Ateşi hastalığı olmak üzere diğer hastalıkların

nıcılara eğitim verilmiştir. Veteriner Bilgi Sistemi üzerinde

insanlara bulaşmasının önlenmesi hedeflenmiştir. 2016

epidemiyolojik yapılandırma çalışmaları devam etmekte-

yılında 22 ilde 109.151 işletmede 2.908.896 adet

dir.

büyükbaş ve 1.396.970 adet küçükbaş hayvana ilaç

Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan veteriner

uygulaması yapılmıştır.

hekimlerin teknik kapasitesini geliştirmek amacıyla Gıda

2016 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Avru-

Programı çerçevesinde yürütülen önemli faaliyetler ile ilgili

pa Şap Hastalığı Komisyonunun (EuFMD) teknik desteği

ile 21-25 Kasım 2016 tarihinde İzmir’de "Mihrak Araştırması ve Klinik Sürveylans" çalıştayı yapılmıştır. Şap hastalığından aşılı ari statüye getirilmesi hedeflenen illere yönelik
eğitimlere EuFMD’nin de desteğiyle devam edilmesi için
çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca tüm İl Müdürlüklerinin
epidemiyoloji birimi personeline online eğitim imkanı sağlamak amacıyla uzaktan eğitim (e-learning) sistemi oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarının epidemiyolojik takibi amacıyla, mihrak araştırma formları hazırlanmış ve İl Müdürlüklerinin ve Enstitü Müdürlüklerinin epidemiyolojik çalışmalarda uyacakları esaslar belirlenmiştir.

sonuçlar yandaki tabloda verilmiştir.
2.3. Hayvan Hareketleri ve Kimliklendirme Faaliyetleri
2.2. Epidemiyoloji Faaliyetleri

2.3.1. Hayvan Hareketleri

Ülkemiz hayvancılığı için büyük tehdit oluşturan ve ekono-

lere yönelik 2015 yılında başlatılan ve toplam 4 modül-

Ülkemizde sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanlar küpe-

Resmi ve özel kesimhanelerden elde edilen hayvansal

mik kayıplara neden olan bulaşıcı hayvan hastalıklarının

den oluşan Temel Epidemiyoloji eğitim programına Risk

lenerek hayvan kayıt sistemlerinde (Türkvet ve KKKS) kayıt

ürünler resmi ya da yetkilendirilmiş veteriner hekimler ta-

epidemiyolojik takibi Epidemiyoloji Çalışma Grubu tara-

Analizi, Sürvey Planı ve Mihrak Araştırma konularında

altına alınmaktaydı. Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi

rafından sevk edilmektedir.

fından koordine edilmektedir. Bakanlık, Veteriner Enstitü

2016 yılında verilen eğitimlerle devam edilmiştir. Daire

(KKKS), Tarım Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yer alan

Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerinde oluşturulan ve birbiriyle

Başkanlığımız ve bağlı enstitülerde görevli 2 personel yıl

Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS)’nde birleştirilerek; tüm

koordineli olarak çalışan Epidemiyoloji Birimleri tarafın-

boyunca yurtdışında temel epidemiyoloji eğitimi almış

hayvan türlerinin ve işletmelerinin tek bir sistemde kayde-

dan bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolü ve nihai eradi-

olup söz konusu eğitimlerini tamamlayarak ülkemize dön-

dildiği TÜRKVET ile hastalık, aşılama, numune takibi sis-

kasyonu çalışmaları çerçevesinde mücadele yöntemlerinin

müşlerdir.

temlerinin yer aldığı Veteriner Bilgi Sistemi 30 Haziran

Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS), Tarım Bilgi

2016 tarihinde devreye alındı.

Sistemi Projesi kapsamında yer alan Hayvancılık Bilgi Sis-

Sığır cinsi hayvanlar il içinde pasaportla, koyun ve keçi

teminde (HAYBİS) birleştirilmiştir. Tüm hayvan türlerinin ve

türü hayvanlar nakil belgesi ile hareket etmekte, iller arası

Avrupa Şap Hastalığı Komisyonunun (EuFMD) teknik des-

işletmelerinin tek bir sistemde kaydedildiği TÜRKVET ile

canlı hayvan ve hayvansal ürün sevkleri resmi veteriner

teği ile Genel Müdürlüğümüz ve Enstitü Müdürlüklerinin

hastalık, aşılama, numune takibi sistemlerinin yer aldığı

hekim tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporları ile

Epidemiyoloji Birimlerinde görev yapan Veteriner Hekim-

Veteriner Bilgi Sisteminin tanıtım ve bilgilendirme toplan-

yapılmaktadır (Tablo 20).

izlenmesi, verilerin analizi ile güncel ve epidemiyolojik
kriterlere uygun raporların hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.
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Yurt içi hayvan ve hayvansal ürün sevkleri için düzenlenmesi zorunlu olan Veteriner Sağlık Raporları, hayvan
kayıt sistemi üzerinden düzenlenmeye başlanmış olup
yurt içi hayvan hareketleri kontrol altına alınmıştır. Hareketlerin kontrol altına alınması hayvan hastalıkları ile
mücadeleye olumlu katkı sağlamıştır.
Tablo 20. Yıllara Göre Sevk Sayıları
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2.3.2. Nakilde Hayvan Refahı ve Satıcıların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Faaliyetler

arilik statüsüne sahip ve Bakanlığımızca yayımlanan ve

Nakilde hayvan refahı kapsamında gerçek ve tüzel kişi

tüm kamuoyuna duyurulan 2010/7 ve 2010/13 sayılı

ve kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve

Genelgelerde belirtilen şartları sağlayan hayvanlar sevk

sağlığa uygun asgari şartlar belirlenerek, nakil sırasında

edilmektedir.

hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının

Hayvanların en az 3 ay sevk edilecekleri işletmede bulun-

sürücülerine yeterlilik belgesi, nakil yapan nakliyecilere

maları, 1 ay karantina altına alınmaları, bu süre içerinde

yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay
belgesi verilmekte ve veri tabanında kayıt altına alınmaktadır.
Hayvan ticareti yapan satıcılar, hayvan hastalıklarının

Tablo 21. Sertifikasyon Çalışmaları

yayılmasını engellemek ve teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla kayıt altına alın-

yarıçapı 10 km2lik çevre alanında şap hastalığı görülme-

tedir.

Şap Enstitüsü’nden alınan verilere göre; 2016

mesi ve Şap Enstitüsü tarafından yapılan testte hastalık

yılında Kurban Bayramında 14.593 büyükbaş, 5.064

bulaştırma riskini taşımadıkları tespit edilmesi durumunda

küçükbaş hayvan Anadolu’dan Trakya’ya geçmek üzere

söz konusu hayvanların Trakya’ya sevkine izin verilmek-

onay almıştır.

2.3.5. Kimliklendirme Faaliyetleri

maktadır.

Ülkemizde sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanlar, hayvan

Nakilde hayvan refahı ve satıcıların kayıt altına alınması

hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha etkin kontro-

kapsamında yapılan belgelendirme (sertifikasyon) çalış-

lünü sağlamak, ülkesel ya da bölgesel eradikasyon prog-

maları (Tablo 21)’de verilmiştir.

ramlarının etkin yürütülmesini desteklemek, ilgili birimlerce
gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri ka-

2.3.3. Hayvan Satış Yerleri
Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları ve bu-

Bunlarla birlikte ülkemizde 113 adedi hayvan pazarı, 15

laşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi,

adedi canlı hayvan borsası niteliğinde toplam 128 adet

hayvan hareketlerinde gerekli denetim ve kontrollerin sağ-

ruhsatlı hayvan satış yeri faaliyetini sürdürmektedir. Ruh-

lanması ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlı-

satlı hayvan satış yeri bulunmayan illerde hayvan pazarı

ğına zarar vermesinin önlenmesi açısından hayvan satış

veya canlı hayvan borsası kurulması ve bunların sayısının

yerlerinin ruhsatlandırılması büyük önem arz etmektedir.

artırılması konusunda yapılan çalışmalar devam etmekte-

2016 yılında toplam 3 adet hayvan satış yeri ruhsatlan-

Trakya’ya Hayvan Sevkleri ancak Şap hastalığından aşılı

dir.

dırılmış, 2 adet hayvan satış yerinin ruhsatı iptal edilmiştir.

yıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla kulak küpeleriyle tanımlanarak AB’ye uyumlu hayvan
kayıt sistemlerinde kayıt altına alınmaktadır (Tablo 23).
Daha önce sığır cinsi hayvanlar Türkvet veri tabanına, koyun ve keçi türü hayvanlar ise Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne
(KKKS) kaydedilmekteydi. Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS), Tarım Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yer alan
Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS)’nde birleştirilerek; tüm

ronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi kapsamında 31.211.086 elektronik kulak küpesi ve 6.263 adet
el terminali tedariki yapılarak İl Müdürlüklerine gönderilmiş
olup, 2016 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanmıştır.
Tablo 23. Yıllara Göre Kaydedilen Hayvan Sayıları

hayvan türlerinin tek bir sistemde kaydedilebildiği TÜRKVET
30 Haziran 2016 tarihinde hizmete sunulmuştur.

2.3.4. Kurban Faaliyetleri ve Trakya’ya Hayvan Sevkleri
Ülkemizde kurban faaliyetleri Bakanlığımızın da yer aldığı Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu Kararı doğrultusunda her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir. Kurbanda kesilen hayvan sayıları (Tablo 22)’de verilmiştir.
Tablo 22. Kurbanda Kesilen Hayvan Sayıları

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Koyun ve Keçilerin Elekt2.4. Veteriner Laboratuvar Hizmetleri ve Ruhsatlandırma
Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitülerinin tamamı

fından yapılan analizlerde kullanılan uluslararası teşhis me-

TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre farklı sa-

totlarının güncellenmesi ve metot birlikteliğinin sağlanması

yıda metot da akreditasyonlarını tamamlamışlardır. 2016

amacıyla, Bakanlığımız yetkilileri, Veteriner Fakültesi Öğre-

yılı itibarı ile toplam 224 adet metot da akreditasyon sağ-

tim Üyeleri ve Enstitü Uzmanları tarafından, Bakteriyoloji,

lanmıştır.

Viroloji, Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji, Toksikoloji ve

Ülkemizdeki veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları tara-
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Kanatlı Hastalıkları konularında oluşturulan “Bilim Heyeti”
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vasıtası ile ayrı ayrı her test metodu için Standart Operas-

2016 yılında; 247 muayenehane, 4 poliklinik, 7 hayvan

Hayvansal ürün ithalatında ise izinli ülke ve tesis listeleri-

Sığır eti ithalatı, Bakanlığımız internet sayfasında da ya-

yon Prosedürleri (SOP) hazırlanarak 6 ciltlik “Teşhiste Metot

hastanesi, 2 veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı, 8 de-

nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

yımlanan sığır eti ithalatına izinli ülkelerden ve tesislerden

Birliği” kitabı yayınlanmıştır. 2016 Yılında da Enstitülerden

ney hayvanı kuruluşu ruhsatlandırılmıştır.

Bu kapsamda;

yapılabilmektedir. Bakanlığımızca söz konusu tesislerde

2016 yılsonu itibariyle; toplam 5476 muayenehane,

Sığır eti ithalatı için;

gelen yeni SOP taslakları doğrultusunda güncelleme çalışmalarına devam edilmiştir.

55 poliklinik, 49 hayvan hastanesi, Bakanlığımıza bağlı

2016 yılında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü

Enstitülerle birlikte 34 adet veteriner teşhis ve analiz labo-

Müdürlüklerinde, 635.845 numunede 1.760.781 analiz

ratuvarı, 127 deney hayvanı kuruluşu faaliyetine devam

yapılmıştır.

etmektedir.

2.5. Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Hizmetleri

• Fransa’da 5 tesis onaylanmıştır.
• Polonya’da 2 tesis onaylanmıştır.
• Romanya’da 5 tesis onaylanmıştır.
• Letonya’da 3 tesis onaylanmıştır.

kesimlerin ülkemiz örf ve adetlerine uygun yapılıp yapılmadığı ve kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası resmi
kontrolleri yapmak üzere resmi veteriner hekim görevlendirilmekte, uygun bulunan etlerin ülkemize gönderilmesi sağlanmaktadır. 2016 yılında Polonya, Letonya
ve Romanya'dan 9.277 ton karkas sığır eti ile BosnaHersek’ten 5.662 ton kemiksiz sığır eti ithalatı gerçekleş-

Hayvansal yan ürün ithalatı için;

tirilmiştir.

hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürün ve hasta-

• Kenya’da 1 tesis onaylanmıştır.

Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) bildirimleri doğ-

rişte yürütülmektedir. Bu amaçla kurulmuş olan 7 kara, 11

lık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel

Ülke bildirimlerine istinaden ise 48 hayvansal yan ürün

deniz limanı ve 5 havalimanı sınır kapısında olmak üzere

ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerinin en uygun

işletmesi (Deri/post, Yün/kıl) ithalata izinli tesis listesine

23 adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası (VSKN) Müdürlüğü

koşullarda yapılarak insan ve hayvan sağlığının korunma-

eklenmiştir (Tablo 26).

bulunmaktadır.

sını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılması riskini

çıkması durumunda ithalata ilişkin kısıtlama/genişletme/

azaltmak amacıyla görev yapmaktadırlar.

daraltma işlemleri uygulanmaktadır.

Hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalıklarını bulaştırma

VSKN Müdürlükleri; ülkemize giriş yapan canlı hayvan,

riski bulunan bitkisel ürünlerin veteriner kontrolleri ülkeye gi-

2.5.1. Veteriner Sınır Kontrol Noktası
Müdürlükleri Hizmet Binası Çalışmaları

2016 yılında gerçekleştirilen ithal ürünlerin veteriner kont-

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı ta-

rollerine ilişkin veriler Tablo 24‘de yer almaktadır.

rafından onaylanan “Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin İnşaatı ve Modernizasyonu Projesi” kapsamında

2.5.2. İthalat Kontrolleri

rultusunda ülkelerin hayvan hastalık durumlarının takibi
sağlanarak, hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yapılan
ülke/bölgelerde herhangi bir salgın hayvan hastalığının

Tablo 26. 2016 Yılında İthalat İçin Onaylanan Ülkeler ve Tesis Sayıları

Tablo 24. Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatında
Veteriner Kontrolleri

Esenboğa Havalimanı içerisinde yer alan Ankara Esenboğa Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
hizmet binasının inşaatı tamamlanmış olup 2017 yılı içerisinde hizmete açılacaktır.

Tablo 25. Reddedilme Sebebi

Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü
01/06/2016 tarihinden itibaren Limanlar Bölgesinde bu-

Hayvan ve hayvansal ürün ithalatına, Bakanlığımızca

lunan 315 m alana sahip yeni hizmet binasında hizmet

belirlenen hayvan sağlığı ve veteriner sağlık sertifikası

vermektedir.

şartlarını karşılayan ülkelerden izin verilmektedir. Bu kap-

2

samda; izinli ülke listelerinin oluşturulması amacıyla sığır
cinsi hayvanlar için 8 ülkede denetimler gerçekleştirilmiş
ve 4 ülke daha eklenerek izinli ülke sayısı 24’e çıkarılmıştır. Ayrıca 9 ülkeden damızlık koyun ve keçi ithalatı
yapılabilmektedir.
44
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2.5.2.1. Veteriner Sağlık Sertifikaları

2.5.3.2. Rusya Federasyonu’na İhracat

İthal edilecek canlı hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin halk ve hayvan sağlığı gereklilikleri Bakanlığımız tarafından
ilgili veteriner sağlık sertifikası kapsamında belirlenir (Tablo 27).
Tablo 27. 2016 Yılında Yürütülen Sertifikasyon Çalışmaları Özeti

• Ülkemizden Rusya Federasyonu’na hâlihazırda su
ürünleri, süt ve süt ürünleri, hayvansal yan ürün (kıl, tüy,
deri, post vb.), doğal bal ve diğer arıcılık ürünleri ihracatı yapılmaktadır. (Tablo 30)
• Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli kanatlı
eti ve ürünlerine 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle kısıtlama
getirilmiştir. RF ile ihracatta ürün çeşitliliği ve miktarının

Tablo 30. Rusya Federasyonu’na ihracat izni
bulunan işletme sayısı

arttırılması ile yasaklamanın ve teknik engellerin kaldırılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir.
• Kolajen ve jelatin ihracatıyla ilgili sağlık sertifikaları
üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

2.5.3. İhracat Kontrolleri
Ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmak için uluslararası piyasaların talep ettiği kalite ve özellikte tarım-hayvancılık

2.5.3.3. Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat

ürünleri üretimi ve ihracatını arttırmak Bakanlığımızın başlıca hedeflerindendir. Genel Müdürlüğümüzce de bu hedef

• Süt ve süt ürünleri ihracatının gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığımız ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Kalite Denetimi,

doğrultusunda hayvansal ürün ihracatı yapılan ülke sayısı başta olmak üzere, ihraç edilen ürün çeşidi ve miktarını

Kontrol ve Genel İdaresi (AQSIQ) arasında imzalanan “Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve

arttırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Sağlık Şartları Konusunda Protokol” kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatımızla birlikte ulusal mevzuatımız ve ithalatçı ülke talepleri doğrultusun-

• Hâlihazırda ÇHC’ye 33 adet balıkçılık ve su ürünleri işletmesinin ihracat onayı bulunmaktadır. İhracat izni verilen su

da prosedürlerin oluşturulması, sertifika modellerinin oluşturulması, tesislere ihracat izni verilmesi ve ihracat izni bulunan

ürünleri ürün gruplarına yeni ürün gruplarının eklenmesi amacıyla talepte bulunulmuştur.

tesislerde ihracat denetimlerinin gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek ürünler için sertifika düzenlenmesi gibi birçok konuda
çalışmalarını sürdürmektedir (Tablo 28).
Tablo 28. Hayvan, Hayvansal Ürün ve Yan Ürün İhracat Kontrolleri

• Kanatlı eti ve ürünleri ihracatı için iki ülke arasında protokol imzalanmasına yönelik talebimiz iletilmiştir.

2.5.3.4. Diğer Ülkelere İhracat
• 85 ülkeye su ürünleri, 80 ülkeye süt ve süt ürünleri, 57

1-10 Haziran 2016 tarihleri arasında ülkemizde faaliyet

ülkeye kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yapılmaktadır.

gösteren kanatlı eti ve ürünleri işletmelerine ziyaret gerçek-

• Güney Afrika Cumhuriyeti, Singapur, Malezya, Güney

2.5.3.1. Avrupa Birliği’ne İhracat
• Avrupa Birliği (AB) kurbağa bacağı, işlenmiş kara sal-

Tablo 29. Avrupa Birliğine İhracat İzni Bulunan İşletme Sayısı

leştirmiş, ziyarete ilişkin rapor beklenilmektedir.

Kore ve Makedonya ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatına

• Suudi Arabistan resmi heyeti tarafından 01-09 Ağustos

yönelik görüşmeler devam etmektedir.

2016 tarihlerinde ülkemizde kanatlı eti ve ürünleri ile kır-

• Fas’a kanatlı eti ve ürünleri ihracatına yönelik sağlık

yangozu, kolajen ve jelatin ürün grupları için listeleme

sertifikaları üzerinde mutabakata varılmıştır.

zorunluluğu getirmiştir. Bu ürün gruplarını ihraç edecek

• Japonya’ya kanatlı eti ve ürünleri ihracatının başlaya-

işletmelerimiz AB üye ülkelerine ihracat izni verilen işletme

bilmesi amacıyla Japon resmi makamlarının talep ettiği

listesine ekletilmiş ve sertifika modelleri yayınlanmıştır.

bilgiler gönderilmiştir.

• Ayrıca ihracatta ürün çeşitliliği ve miktarının artırılması

• Filipinler’e kanatlı eti ve ürünleri ihracatının başlaya-

ile ihracatın önündeki teknik engellerin giderilmesine yö-

bilmesi amacıyla ilgili ülke yetkili otoritesinden bir heyet

mızı et ve ürünleri ihracat talebinde bulunan işletmelere
denetim gerçekleştirilmiş olup, 2017 yılının ilk çeyreğinde
yeniden görüşme planlanmaktadır.
• Endonezya, Güney Afrika ve Malezya’ya süt ve süt
ürünleri, Hong Kong’a sofralık yumurta ihracatı amacıyla talep edilen anketler cevaplanarak ilgili ülkelerin resmi
makamlarına gönderilmiş olup cevap beklenilmektedir.

nelik AB Komisyonuyla görüşmeler devam etmektedir.
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• Damızlık düve ve sperma ihracatına yönelik olarak Gür-

• Jelatin ve kolajen ihracatına yönelik olarak toplam 18

IRCA’dan akredite kuruluşlardan eğitimler alarak IRCA

etmektedir. Yurtdışında faaliyet yürüten üretim yerlerinin

cistan, Irak, Kırgızistan, Cezayir, Mali, Senegal, Nijerya,

ülkeyle teknik düzenlemelere ilişkin görüşmeler devam et-

onaylı ISO 19011 baş denetçi sertifikasına sahiptir.

PIC/S üyesi otoriteler tarafından almış oldukları GMP

Ürdün, Lübnan, Tunus, Fas ve Kenya ile görüşmeler de-

mektedir.

Denetçilerimizin EMA standartlarına ulaştırmak amacıy-

sertifikalarının kabul edilmesi uygulamasının makul geçiş

la GMP kapsamındaki konularda sürekli eğitim almaları

süresi tanınarak kaldırılması, ardından diğer ülke otori-

sağlanmaktadır.

teleriyle karşılıklı tanıma anlaşmalarının yapılması veya

vam etmektedir.
2015 ve 2016 Yılları İhracat Verilerinin
Miktar Üzerinden Karşılaştırması

2015 ve 2016 Yılları İhracat Verilerinin Değer
Üzerinden Karşılaştırılması

GMP denetimleri ve sertifikasyonu, Türkiye için Bakanlığımızdan üretim yeri izinli tesisler ile veteriner tıbbi
ürün üreten Sağlık Bakanlığından izinli tesislerde yürütülmektedir. Yurtdışında ise PIC/S üyesi bir otoriteden
GMP sertifikası olmayan tesislerde gerçekleştirilmektedir. PIC/S üyesi otoriteler tarafından verilen sertifikalar

söz konusu üretim yerlerinin tamamının Genel Müdürlüğümüz denetçileri tarafından denetim kapsamına alınması hedeflenmektedir. 2016 yılı denetim faaliyetleri
Tablo 31’de verilmiştir.
Tablo 31. 2016 Yılı GMP Denetimi ve Üretim Yeri
İzin Faaliyetleri

pazarlama izinli ürünlere uygunluğu yönünden incelenmektedir. Genel Müdürlüğümüzün gelecek vizyonunda
yurtdışı denetimlerinin ve ithalat kontrollerinin karşılıklı
tanıma esasına dayandırılması yer almaktadır. Bakanlığımızca ilk defa 2013 yılı sonunda başlayan GMP de2.6. Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı ile İlgili Faaliyetler

2.6.1. Veteriner Sağlık Ürünleri ile İlgili Faaliyetler

2.6.1.2. Pazarlama İzin Sistemi

2.6.1.1. Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP)

Pazarlama izin sistemi, tüm veteriner tıbbi ürünlerin Ba-

celenmiş 15 adedi ilaç 3 adedi de biyolojik ürün olmak

31 Ekim 2015 tarihi itibarıyla Türkiye’de piyasaya arz

kanlık tarafından değerlendirilmesi yoluyla, güncel güven-

üzere toplam 18 adet veteriner tıbbi ürüne pazarlama

edilecek tüm pazarlama izinli ürünlerde Bakanlığımızca

lik, kalite ve etkinlik gerekliliklerine uygunluğunun temin

izni düzenlemiştir. Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılında

verilmiş veya Bakanlığımızca kabul edilen bir PIC/S üyesi

edilmesini sağlamaktadır. Pazarlama izni sistemi, ülkemiz

181 adet yeni pazarlama izni başvuru dosyasının ön in-

otoriteden alınmış GMP sertifikasına sahip olmaları gere-

piyasasına girmesine izin verilen tüm ürünlerin, sadece

celemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2016 yılı içe-

ken bir döneme geçilmiştir.

faaliyetleri düzenli olarak Bakanlık tarafından Kalite Risk

risinde 106 adet tıbbi olmayan veteriner sağlık ürününe

Yönetimi ilkeleri kullanılarak denetlenen izinli üreticiler ta-

izin belgesi verilmiştir.

Veteriner tıbbi ürünlerin Türkiye'de üretimi, Bakanlığımız-

İhracat amaçlı üretilenler dâhil Türkiye'de pazarlama izin-

dan GMP sertifikalı tesislerde gerçekleştirilmektedir. Ba-

li ürünlerin üretimi, Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim

kanlığımızdan üretim yeri izni almak isteyenler zorunlu

Uygulamaları (GMP) Kılavuzuna uygun olarak gerçekleş-

bir prosedür olmamakla birlikte inşa edecekleri tesislerin

tirilmektedir. GMP Kılavuzumuz, AB (Eudralex Volume

projelerini inceleterek ön izin de alabilmektedir. Üretim

IV) kılavuzu ve PIC/S kılavuzları ile bire bir uyumludur.

yeri izni belgesi faaliyete hazır tesislere, tesisin GMP

Kılavuzun güncelliği, AB'deki değişiklikler takip edilerek

şartlarına uygunluğunu kanıtlayan ve denetim sonrasında

yenilenmekte dokümantasyon kuralları gereği yapılan de-

düzenlenen GMP sertifikasıyla birlikte verilmektedir. Üre-

ğişiklikler kılavuz üzerinde izlenebilmektedir. GMP dene-

tici firmaların GMP gerekliliklerine uygun şekilde tesis kur-

timleri başvuru aşamasından sertifikalandırılmaya kadar

maları için Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin

geçen süreç içerisinde 2013/08 sayılı talimat çerçe-

yayım tarihinden bu güne kadar Bakanlığımızca 23 tesise

vesinde yürütülmektedir. Söz konusu talimat ISO gerek-

katkı sağlanmıştır.

lilikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Denetçilerimiz
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netimleri yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir şekilde devam

rafından üretilmesini veya ithal edilmesini sağlamaktadır.
Veteriner tıbbi ürünlere pazarlama izni verilmesi ile ilgili
incelemeler, Genel Müdürlüğümüz ve bağlı Enstitü Müdürlüklerinden uzmanların katılımıyla oluşturulmuş Veteriner
Tıbbi Ürün Komisyonu tarafından yerine getirilmektedir.
Bu çalışmalar Veteriner İlaç Komisyonu ve Veteriner İmmünolojik Ürün Komisyonu olarak iki alt komisyon tarafından
yürütülmektedir. 2016 yılı içerisinde, 13 adedi veteriner
biyolojik ürün olmak üzere, toplam 137 adet veteriner

Ayrıca pazarlama izni olan veteriner tıbbi ürünlerde değişiklik yapılmasına ilişkin 840 farklı başvuru incelenerek
sonuçlandırılmış ve 347 adet ürünün pazarlama izni geçerlilik süresi yeniden değerlendirilmiştir.
Veteriner tıbbi ürün pazarlama izni sahiplerine yönelik
olarak, ruhsatlandırma dosyaları için Bakanlığa sunulması gereken çalışmalarla ilgili 23-24 Mart 2017 tarihinde
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

tıbbi ürün, Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu tarafından in-
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2.6.1.3. Temsilci Veteriner Ecza Depoları ve Veteriner Ecza Depoları ile İlgili Faaliyetler
Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı Bakanlığımızdan ruhsatlı veteriner ecza 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 muhafaza edilmesi

görev alanında yer almakta olup, bu işlemin sonunda

maddelerin ithalat işlemleri, 15.02.2016 tarihinden iti-

pazarlama izin sahiplerine ithalat uygunluk belgesi veril-

baren ise veteriner biyolojik ürün ithalat işlemlerinde “Tek

mektedir.

Pencere” uygulamasına geçilmiştir.

Ayrıca gerek ülkemizde pazarlama izni bulunmayan, ge-

Yine Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veteri-

rekse veteriner tıbbi ürünlerin üretimi ya da kontrolü aşa-

ner tıbbi ürün ithalat başvurularının Elektronik Başvuru ile

malarında yer alan bazı etkin madde, yardımcı madde,

yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve 2017

suş, kültür veya vasat gibi maddelerin ithalatı için uygun

yılı içerisinde ithalat başvuruları elektronik olarak gerçek-

şartı ile pazarlama izin sahiplerince de gerçekleştirilmek-

ner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesi

görülmesi halinde Bakanlığımızca ithalat izni belgesi (Im-

leştirilecektir.

tedir. Genel Müdürlüğümüzce veteriner ecza depolarına

gereğince Veteriner Ecza Depolarında gerçekleştirilmesi

port Licence) verilmektedir.

Tablo 34. 2016 Yılında Düzenlenen İthalat Uygunluk Belgesi

ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi düzenlenmektedir.

gereken ‘’ısı ve nem validasyon’’ çalışmaları başlatılmış

Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında

ve süreç devam etmektedir. Ayrıca Veteriner Ecza Depo-

yapılan çalışmalar neticesinde, 14.12.2015 tarihinden

larının ‘’faaliyet kapsamları ve bulundurulması mecburi

itibaren kullanıma hazır haldeki veteriner ilaçlar ve vete-

ürünler’’ yönünden kapsamları belirlenmiştir (Tablo 32).

riner tıbbi ürün üretiminde kullanılan etkin veya yardımcı

Temsilci veteriner ecza depoları sadece belirli veteriner
tıbbi ürünlerin bulundurulduğu, depolama dışında ikinci
ambalajlama gibi ürünlere ilişkin belirli işlemlerin yürütüldüğü depolardır. Temsilci ecza depoların veteriner ecza
depolarından bir diğer farkı bu depoların satış yapmama-

Tablo 32. 2016 Yılı Depo Ruhsatlandırılma Faaliyetleri

2.6.1.6. Veteriner Tıbbi Ürün ihracatı

ları, sadece veteriner ecza depoları ve ecza depolarına

Veteriner tıbbi ürünlerin ihracat işlemleri genel ihracat prosedürü çerçevesinde Bakanlığımız İl Müdürlükleri tarafından

ürün sevk edebilmeleridir. Veteriner tıbbi ürünlerin kuralına

yürütülmekte ve izin verilen ihracat işlemleri için “ihracat uygunluk belgesi” verilmektedir. İl Müdürlükleri ihracat işlem-

uygun şekilde muhafazası ve naklini gerçekleştirmek ama-

lerinin ardından belirtilen zamanlarda ihracat verilerini Genel Müdürlüğümüze bildirmektedir (Tablo 35-36).

cıyla depoların sayısı artmaya devam etmektedir. Veteri-

Tablo 35. Veteriner Biyolojik Ürün İhracatı

2.6.1.4. İştigal İzin İşlemleri
İştigal izin belgesi gerçek veya tüzel kişilerin veteriner tıb-

Tablo 33. İştigal İzin İşlemleri

bi ürünlerin ruhsatlandırılması ve pazarlamasını yapabil-

Tablo 36. Veteriner İlaç İhracatı

mek için Bakanlığımızdan alınan bir izin belgesidir. Bu
amaçla Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurular değerlendirilmekte ve uygun bulunan müracaatçılara iştigal izin

2.6.1.7. Satış İzin İşlemleri

belgesi düzenlenmektedir (Tablo 33).

Satış izin belgesi pazarlama izni verilmiş bir veteriner tıbbi ürünün, üretildikten veya ithal edildikten

2.6.1.5. Veteriner Tıbbi Ürünlerin ve Ham Maddelerinin İthalatı

sonra piyasaya arz edilebilmesi için Bakanlıkça verilen belgedir. Bu belge ilk kez piyasaya
sunulacak veteriner biyolojik ürünler dışındaki ürünler ile veteriner biyolojik ürünlerin her bir

Veteriner tıbbi ürünler ile veteriner tıbbi ürünlerin bileşimi-

serisine Genel Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Bir kez satış izin belgesi almış veteriner

ne giren etkin veya yardımcı maddelerin ithalatı 2016/5

ilaçların daha sonra üretilen veya ithal edilen her bir serisi için satış izin belgesi pazarlama

no’lu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne

izin sorumluları tarafından düzenlenerek muhafaza edilmektedir.

“Tabii Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği

Bu kapsamda veteriner biyolojik ürün dışındaki 11 adet veteriner tıbbi ürüne, Pendik Vete-

ve Denetimi Tebliği)” kapsamında Genel Müdürlüğümüzün izni ile yapılmaktadır. Belirtilen Tebliğ’de 4 ve 5 no’lu

riner Kontrol Enstitüsünde analizi yapılarak, satış izni düzenlenmiştir.

cetvellerde yer alan ürünlerin ithalat işlemleri ise Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığımızın
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2.6.1.8. Tıbbi Ürün Takip Faaliyetleri

2.6.1.10. Veteriner Biyolojik Ürünlerin Soğuk Zincir Koşullarının İzlenmesine Yönelik Faaliyetler

Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı Bakanlığımızdan

imkânına sahiptir. Bunun için işletme sahiplerinin gerekli

izinli perakende satış yerleri ile eczanelerde yapılabil-

Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan aşıların so-

belgelerle bağlı oldukları Bakanlığımız İl Müdürlüklerine

mektedir. Eczaneler veteriner biyolojik ürünler dışındaki

ğuk zincir koşullarında nakil ve muhafazası için İl ve İlçe

başvurmaları halinde yapılan inceleme sonucunda uygun

veteriner tıbbi ürünleri satabilmektedir. Ayrıca egzotik süs

Müdürlüklerinin altyapılarındaki eksiklikler tamamlanmış

görülenlere “Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni” verilmekte

kuşları ve akvaryum canlıları satış yerleri ancak bu hay-

ve bu alandaki asgari teknik gereklilikler sağlanmıştır. Bu-

ve ilgili toptan ürün satıcıları ile Genel Müdürlüğümüz bil-

vanlar için izinli veteriner tıbbi ürünleri satabilmektedirler.

nun sonucunda Bakanlığımız merkez teşkilatı tarafından

gilendirilmektedir. (Tablo 37,38 ve 39).

Gerekli belgeleri ile Bakanlığımız İl Müdürlüklerine yapı-

“İl ve İlçe Müdürlüklerinde Aşıların Soğuk Zincir Koşulla-

Tablo 37. İzinli Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış Yerleri

rının İzlenmesi Projesi” 2017 yılı içerisinde uygulamaya

lan başvurular mahallinde değerlendirilmekte ve uygun

konulabilir hale getirilmiş ve hazırlık çalışmaları devam

şartları taşıyan başvuru sahiplerine “Veteriner Tıbbi Ürün

etmektedir.

Perakende Satış İzni” verilmekte ve Genel Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz ülke genelinde

Tablo 38. Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzinli Yerler

perakende satış izinli yerlere ilişkin listeyi Bakanlığımız

2.6.1.11. Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım Faaliyetleri
Veteriner tıbbi ürünlerin tanıtımı ile ilgili hususlar Kanun ve

Bu alanda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin düzenlen-

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik çerçevesin-

mesi amacıyla Yönetmelik gereğince yayınlanması gere-

de yapılmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen veteriner

ken Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım Kılavuzu hazırlanmış olup

hekim istihdam eden kamu ve özel sektöre ait hayvan-

tıbbi ürün tanıtım çalışmaları Bakanlığımız tarafından kont-

2017 yılı içerisinde yayınlanması planlanmaktadır.

cılık işletmeleri kendi hayvanlarında kullanacakları vete-

rol edilmekte, uygunsuzluklar halinde söz konusu tanıtım

riner tıbbi ürünleri toptan satıcılarından temin edebilme

faaliyetine son verilmekte ve yasal işlem yapılmaktadır.

2.6.1.9. Farmakovijilans Faaliyetleri

2.6.1.12. Veteriner Tıbbi Ürün Fiyatlarının İzlenmesi Faaliyetleri

internet sayfasında güncel olarak yayınlamaktadır.
Bunun dışında, bünyelerinde tam zamanlı olarak veteriner

Tablo 39. Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Alan Kamu

Farmakovijilans, veteriner tıbbi ürünlerin istenmeyen etkile-

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz veteriner tıbbi ürünlerin is-

5996 sayılı Kanun gereğince veteriner tıbbi ürünler piyasaya fiyat etiketleri ile sunulmakta ve pazarlama izin sahipleri

ri ve ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanma-

tenmeyen etki bildirimlerini değerlendirerek buna ilişkin

her yıl ürün fiyatlarını Bakanlığa bildirmektedir. Bakanlığımız bu yolla ve saha kontrollerinde ülkemizdeki veteriner tıbbi

sı, tanımlanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili

Farmakovijilans çalışmalarını yürütmektedir (Tablo 41).

ürün fiyatlarını izlemekte ve gerekmesi halinde ürün fiyatlarında düzenlemelere gidebilmektedir.

Tablo 41. Farmakovijilans Bildirimleri

2.6.2. Veteriner Halk Sağlığı ile İlgili Faaliyetler

çalışmalar olup, pazarlama izin sahibi gerçek tüzel kişiler
ürünlerini ilk kez satışa sunabilmek için görevlendirece-

2.6.2.1 Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin İzlenmesi ile İlgili Faaliyetler

ği bir veteriner hekim adına Farmakovijilans Sorumlusu
Belgesi almak zorundadır. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurular değerlendirilmekte ve Farmakovijilans Sorumlusu Belgesi verilmektedir. Pazarlama izin
sahipleri her yıl şubat ayı sonuna kadar bu personelinin
görevine devan ettiğini ilgili belgeler ile Genel Müdürlüğümüze bildirmek zorundadır (Tablo 40).
Tablo 40. Farmakovijilans Faaliyetleri

Veteriner tıbbi ürün pazarlama izin sahiplerinin farmakovijilansla ilgili faaliyetlerini daha etkin bir şekilde takip
etmek, veteriner hekimler, diğer sağlık çalışanları ve hayvan sahiplerinin istenmeyen etki bildirimleri hakkındaki uygulamalarıyla ilgili olarak yıl içerisinde Bakanlık çalışanı
veteriner hekimlere eğitimler verilmiştir.

Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik
Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik ve
kanatlı hayvanlardan ve gıdalardan Salmonella İzlenmesi
ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde halk sağlığı önemi olan Salmonella etkenlerinin varlığının ve ülkemizdeki dominant serotiplerin belirlenmesine
yönelik tarama (sürvey) çalışması devam etmektedir. Bu
amaçla kanatlı hayvanlardan broylerler, yumurtacı tavuklar ve hindilerden toplam 8710 adet kümes örneği (altlık,
çevre, toz, kemirici, yem ve su örnekleri) , kesimhanelerden toplam 2041 kesimhane örneği ve kanatlı gıda
örneklerinden 580 adet paketli karkas ve 1218 adet yumurta örneği alınarak analiz edilmiştir.
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Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Sağlık Tüzüğü, sektörler
arası işbirliği ve ulusal antimikrobiyal direnç izleme stratejisinin oluşturulması konularında çalışmalar yapılmıştır.
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2.6.2.2. Projeler

2.8. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler

01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK desteğiyle Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakülte-

2.8.1. Mevzuat Geliştirme

si işbirliğinde yürütülmekte olan ‘’Kanatlı hayvanlardan ve gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının

Tablo 46. 2016 Yılında Yayımlanmış Mevzuat

Geliştirilmesi’’ başlıklı proje yürütülmektedir (Tablo 42).
Tablo 42. Yürütülen Projeler

2.7. Destekleme Faaliyetleri

2.7.1. Hayvan Hastalığı tazminatı-Atık Desteği

2.9. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Bakanlığımızca yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Taz-

larda oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği

minat Yönetmeliği ile belirlenen hastalıklara yakalanan

ödemesi yapılmaktadır (Tablo 43).

hayvanların sahiplerine, aşı serum uygulaması nedeni ile

Tablo 43. Hayvan Hastalığı Tazminat Ödemeleri

ölen hayvanların sahiplerine, hayvan hastalıkları nedeni
ile imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemeleri ödenmektedir. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen aşı
uygulamaları sonrasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan-

2.9.1. Akılcı İlaç Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç İzleme Faaliyetleri
Ülkemizde hayvan sağlığı alanında kullanılan antibiyo-

Bilinçli antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç izle-

tiklere karşı direnç gelişimi ile mücadele etmek amacıyla

me faaliyetleri kapsamında Muğla, Bolu, Denizli, İzmir,

2015 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez birimleri tarafın-

Balıkesir, Konya ve Afyonkarahisar olmak üzere 7 İlde

dan gerçekleştirilen hayvancılık işletmelerinin denetimleri-

serbest çalışan veteriner hekimler ve entegre işletmeler-

ne 2016 yılı içerisinde risk bazlı olmak üzere İl Müdürlük-

de çalışan sorumlu veteriner hekimler başta olmak üzere

lerimiz tarafından devam edilmiştir.

yaklaşık 600 veteriner hekime düzenlenen toplantılar ile

2.7.2. Diğer Desteklemeler
Programlı aşılamalarda görevlendirilen serbest veteriner
hekimlere ve hastalıktan ari işletme sertifikası verilen çiftlik-

farkındalık kazandırılmıştır.
Tablo 44. Serbest Veteriner Hekimlere Ödenen Aşılama
Destekleme Ödemeleri

Bakanlığımızın programlı denetim faaliyetleri kapsamın-

lere destekleme ödenmektedir (Tablo 43 ve 44).

tüm sığırlar için ilave olarak hayvan başına 60 TL ödeme

Tablo 47. Veteriner Tıbbi Ürün Denetim Faaliyetleri

da piyasada yer alan veteriner tıbbi ürünlerin belirlenen

AB üye ülkelerine ihracat hususunda onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan

2.9.2. Veteriner Tıbbi Ürün Denetim Faaliyetleri

miktarı ile yapılan şikâyet ve talepler sonucunda sahadan
Tablo 45. Hastalıktan Ari İşletme ve Hayvan Sayıları

alınan veteriner tıbbi ürünlerin kontrol ve denetimleri gerçekleştirilmiştir (Tablo 47).

yapılmaktadır.

*2016 yılı destekleme ödeme miktarlarına ilişkin veriler 10.01.2017 tarihine kadar
Genel Müdürlüğe intikal eden ve gerçekleşen ödemelerdir.Ari İşletme ve hayvan sayıları
10.01.2017 tarihi itibari ile Genel Müdürlüğümüze ulaşan verilere dayanılarak hazırlanmıştır.
Ari işletme destekleme tutarına Onaylı Süt Çiftliği Desteklemesi de dahildir.

2.9.3. Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerinin Denetimleri
Bakanlığımızdan izinli Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık

Tablo 48. Bakanlıktan İzinli Tıbbi Olmayan Ürün ve Firma Sayısı

Ürünleri Listesi oluşturulmuş ve Bakanlığımız www.tarim.
gov.tr/Konu/1721/tıbbi-olmayan-vsu internet sayfası
üzerinden erişime açılmış ve bu çerçevede Bakanlığımız
İl Müdürlükleri tarafından tüm satış noktalarında denetim
gerçekleştirilmesi sağlanarak uygunsuz ürün satışının önüne geçilmesi sağlanmıştır.
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2.9.4. Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri ile İlgili Denetim ve Onay Faaliyetleri
2016 yılında 21 işletme İnsan Tüketimine Sunulmayan Hayvansal Yan Ürün Yönetmeliği çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce denetlenmiş ve 20 işletmeye işletme onay belgesi verilmiştir (Tablo 49).
Tablo 49. 2016 Yılı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri

2.9.5. Sınırlardan Kaçak Hayvan ve Hayvansal Ürün Girişinin Engellenmesi
Tablo 50. Ülkemiz Sınırlarından Yasadışı Yollarla Girerken Yakalanan Hayvan Sayıları

Tablo 51. Ülkemiz Sınırlarından Yasadışı Yollarla Girerken Yakalanan Hayvansal Ürün Miktarları

2.10. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri

2.10.1. Eğitim Faaliyetleri
Tablo 52. 2016 Yılı Hayvan Sağlığı Eğitim Faaliyetleri

2.10.2. Yayım Faaliyetleri
Tablo 53. 2016 Yılı Hayvan Sağlığı Yayım Çalışmaları
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		 3.4.1.2. Yem Mevzuatı
3.4.2. Uluslararası İlişkiler
		 3.4.2.1. Dünya Ticaret Örgütü ile İlgili Faaliyetler
		 3.4.2.2. Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) Misyonu ile İlgili Faaliyetler
		 3.4.2.3. Kodeks Alimentarius Komisyonu ile ilgili Faaliyetler
		 3.4.2.4. Diğer Uluslararası Kuruluşlar ile İlgili Faaliyetler
3.5. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
3.5.1. Resmi Gıda Kontrol Verileri
3.5.2. Gıda Kontrol Planı
3.5.3. 174 ALO Gıda Hattı
3.5.4. Kamuoyu ile Paylaşılan Resmi Kontrol Sonuçları
3.5.5. Kamu ve Özel laboratuvarların Denetimleri
3.5.6. Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenmeler			
3.5.7. Yem Resmi Kontrol Verileri
3.5.8. Risk Esaslı Resmi Yem Kontrolleri
3.5.9. Yemlerde Etiket Beyanına Uygunluk Kontrolü
3.5.10. GDO’lu Yem Denetimleri
3.5.11. Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
3.6. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
3.6.1. Eğitim Faaliyetleri
		 3.6.1.1. Gıda Eğitim Faaliyetleri
		 3.6.1.2. Yem Eğitim Faaliyetleri
3.6.2. Yayım Faaliyetler
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3.1.3. Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri
3.1.3.1.Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

3. GIDA VE YEM GÜVENİLİRLİĞİ FAALİYETLERİ
3.1. Gıda ve Yem İşletmeleri ile İlgili Faaliyetler
3.1.1. Gıda İşletmeleri

Yönetmelik, takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, iş-

kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kap-

leyen ve piyasaya arz eden işletmelerin kayıt edilmesi;

samaktadır. Yönetmelik ile takviye edici gıdalar için pi-

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve

Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşletmeler de

takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piya-

yasaya arz edilmeden önce Bakanlığımızdan onay alma

Yem Kanunu kapsamında sadece gıda üretim yerleri de-

kayıt kapsamında bulunmaktadır. Bakanlığımızca kayıt al-

saya arzı; takviye edici gıdaların onayı, izlenebilirliği ve

şartı getirilmiştir.

ğil gıda satış ve toplu tüketim yerleri de Bakanlığımızca

tına alınan kayıt kapsamındaki gıda işletme sayıları (Tab-

işyeri sorumlukları ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun

kayıt altına alınmaktadır. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve

lo 55)’de yer almaktadır.

Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile kayıt ve onaya tabi

Tablo 54. Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları

gıda işletmeleri belirlenmiştir. Ülkemizde 31.12.2016

Toplam 1635 takviye edici gıdaya onay belgesi düzenlenmiş olup, onaylanmış takviye edici gıdalar Bakanlığımızın
ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

tarihi itibariyle toplam 631.473 gıda işletmesi bulunmak-

3.1.3.3. Kısıtlı Maddeler

tadır. Bu işletmelerin 12.089 adedi onay kapsamında,

Takviye edici gıdalarda etken madde olarak kullanılan ve limiti belirlenen toplam 185 adet kısıtlı madde Bakanlığımı-

619.384 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır.

zın ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Hayvansal gıda üreten işletmeler onay kapsamında bu-

3.1.3.4. Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK)

lunmakta olup, onay/şartlı onay almış gıda işletmeleri
(Tablo 54)’de yer almaktadır.

3.1.3.2. Takviye Edici Gıda Onayı

Tablo 55. Kayıtlı Gıda İşletme Sayıları

Takviye edici gıdaların onay işlemleri konusunda Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite temsilcilerinden (Bakanlığımız: 6, Sağlık Bakanlığı: 3, Üniversite: 6) oluşan 15 kişilik komisyon çalışmalarına devam etmektedir.

Hayvansal gıda üreten gıda işletmeleri dışındaki gıda

3.2. Laboratuvarlar ile İlgili Faaliyetler

üretim yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri kayıt
kapsamında bulunan gıda işletmeleridir. Ayrıca Gıda İle

3.2.1. Akreditasyon

3.1.2. Yem İşletmeleri

Akreditasyon; laboratuvarların, muayene ve belgelendir-

lanması, uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği açısından

me kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik

önemlidir. Gıda güvenilirliği yönünden yapılan analizle-

kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanma-

rin sonuçlarının geçerliliği, yapılan tüm kontrollerin sonucunda doğru karar alma ve uygulamada etkili olacaktır.

5996 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren karma yem

yerleri ile kendi hayvanları için yem üreten işletmeler de

üreten işletmeler, yem katkı ve premiks üreten işletmeler,

dahil olmak üzere kayıt/onay kapsamında kayıt altına

kedi köpek maması üreten işletmeler, rendering ürünleri

alınmıştır. (Tablo 56). Ayrıca yıllar itibariyle karma yem

sı ve düzenli aralıklarla denetlenmesini ifade eder.

üreten işletmeler, perakende yem depolama ve satışa arz

üretimlerine ilişkin veriler (Tablo 57)’da gösterilmiştir.

Laboratuvar Akreditasyonu; Bir laboratuvarın, TS EN

Resmi kontrollerde alınan numunelerin analizi sonucunda

Tablo 56. 2016 Yılı Yem İşletmesi Sayıları

Tablo 57. Yıllar İtibarıyla Karma Yem Üretim Miktarı (Ton)

ISO/IEC 17011 standardına göre akredite bir akreditas-

tüketicilerin güvenilir gıda tüketmeleri sağlanacaktır.

yon kuruluşu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 ‘Deney
ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel
Şartlar’ standardına göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin
onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.
Laboratuvarların akreditasyon kurumlarınca akreditasyonunu sağlamak ve akredite laboratuvar sayısını artırmak,
analiz kalitesinin ve laboratuvar işleyişinin geliştiğini
göstermektedir. Ülkemizde akreditasyon işlemi TÜRKAK
*Aralık ayı sonu itibariyle yem üreten işletme sayısı toplamı: 1.312 adettir.

tarafından yürütülmektedir. Bu akreditasyonlar, analizlerin doğruluğunun uluslararası kabul edilebilirliğinin sağ-
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3.2.2. Laboratuvar Faaliyetleri

3.2.4. Ulusal Kalıntı İzleme Planı
rından 17’si akredite, 40 Özel Gıda Laboratuvarından

Ulusal kalıntı izleme çalışmaları (AB 96/23/EC Direkti-

kez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülmek-

31’i akreditedir (Tablo 59 ve 60).

fine) uyumlaştırılması 2005 yılında tamamlanmış “Canlı

tedir. Halen kanatlı (broiler, hindi), su ürünleri (balık), süt,

Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile

bal, yumurta ve büyükbaş hayvan için program kapsamın-

Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere

da yasaklı madde, veteriner ilaç kalıntıları ve bulaşanlar

dair Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. Bir önce-

yönünden kontroller yapılmaktadır (Tablo 61).

Tablo 58. 2016 Yılı Akreditasyon Çalışmaları

ki yılın üretim rakamları ve uygulama sonuçlarına göre her
yıl yeniden planlanan ve yayınlanan Ulusal Kalıntı İzleme

Bakanlığımızca ülke genelinde yürütülen gıda izin-tescil,
ithalat, ihracat ve iç piyasa denetim ve kontrollerinde
alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
analizleri 39 Bakanlık İl Kontrol Laboratuvarında, Bursa

Tablo 59. 2016 yılında Bakanlığımıza Bağlı Gıda Kontrol
Laboratuvarlarında Yapılan Analiz Sayıları

Planı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 İl Müdürlüğü, 5 Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü, 7 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda
Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve Bursa Gıda Yem Mer-

Gıda ve Yem Araştırma Enstitü Müdürlüğünde ve 93 Özel
Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılmaktadır. Ülkemizi

3.3. Gıda ve Yem İthalat ve İhracat Faaliyetleri

uluslararası platformda temsil edecek, gıda güvenirliliğinin sağlanması konusunda tüm kamu ve özel laboratuvar-

Tablo 61.Ulusal Kalıntı İzleme Planı Değerlendirme Tablosu

Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve

kontrolleri yapmaya 27, ihracat kontrollerini yapmaya ise

malzemelerin ithalatında Türk gıda mevzuatına uygunluğu

81 il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilidir.

açısından ithalat kontrolleri ile ihraç edilecek ürünlerin alı-

İthalat kontrolleri neticesinde Türk gıda/yem mevzuatına

yacak Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 2009 yılında

cı ülke ve/veya Türk gıda/yem mevzuatına uygunluğunun

uygun olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmemekte-

faaliyete geçirilmiştir. Bakanlığımızca yetki verilen Özel

tespiti amacıyla ihracat kontrolleri yapılmaktadır. İthalat

dir. Bu ürünlerin mahrecine iade veya imha edilmektedir.

ların yapmış oldukları analizlerde hakemlik yapacak ve
ülkemizde yapılamayan analizlerin yapılabilirliğini sağla-

Tablo 60. Bakanlığımızdan Yetkili Özel Gıda Kontrol
Laboratuvarlarının 2016 yılı numune ve analiz sayıları

Gıda Kontrol Laboratuvarlarından 84 tanesi akreditedir

3.3.1. Gıda ve Yem İhracat Kontrolleri

(Tablo 58). Pestisit Analizi Yapan 22 Kamu Laboratuva-

Gıda ve yem ürünleri ile gıda ile temas eden madde ve

3.2.3. GDO Analizleri
GDO

tarama

analizi

de TÜRKAK tarafından akreditedir. Bakanlığımıza bağlı

yapabilen 10 Bakanlık

GDO analizi yapan tüm laboratuvarlar uluslararası stan-

Gıda Kontrol Laboratu-

dartlarda (ISO 24276, ISO 21569, ISO 21570, ISO

varı (10 akredite) ile 41

21571 vb.) çalışmakta olup, AB Referans Laboratuvarı

Özel Gıda Kontrol La-

(EURL) tarafından valide edilen metotları kullanmaktadır.

boratuvarı (39 akredite)

İthalat kontrollerinde gıdalarda tarama analizi yapılmakta

bulunmaktadır. Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarlarının

ve eser miktarda (%0.01) dahi GDO varlığının tespit edil-

6’sı, Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ise 22’si GDO

mesi durumunda ürünün yurda girişine izin verilmemekte-

tip belirleme ve miktar analizi yapabilmektedir.

dir.

Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarlarının 6’sı, Özel Gıda
Kontrol Laboratuvarlarının ise 17’si GDO miktar analizin-

malzemelerin ihracatında alıcı ülke kriterleri ve/veya Türk

Tablo 62. Yıllar İtibarı ile İhracatta Gıda Güvenliği
Denetim Sayıları

gıda/yem mevzuatı kapsamında resmi kontrol gerçekleştirilmekte ve resmi kontrol sonucu mevzuata uygun olan
ürünlere Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir (Tablo 62).

3.3.2. Gıda ve Yem İthalat Kontrolleri
Gıda ve yem ürünleri ile gıda ile temas eden madde ve
malzemelerin ithalatında Türk gıda/yem mevzuatı kapsa-

Tablo 63. Yıllar İtibarı ile İthalatta Gıda Güvenliği Denetim
Sayıları

mında resmi kontrol gerçekleştirilmekte ve kontrol sonucu
uygun olan ürünlerin yurda girişinde bir sakınca bulunmadığına dair Gümrük Belge Numarası oluşturularak ilgili
gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmektedir (Tablo
63).
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3.3.3. Rusya Federasyonu’na İhracat

3.3.4. Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat

• Rusya Federasyonu 30.11.2015 tarihinde aldığı karar-

üreterek başta üzüm ve narenciye olmak üzere Türk ürün-

• Ülkemizden Çin’e kiraz ihracatının başlatılması ama-

lerdir. Çin’li yetkililerin Çin’e ihraç edilecek kirazın üretim

nameye istinaden, 01.01.2016 tarihi itibari ile Karanfil-

lerine uygulanan ithalat yasağının kaldırılması amacıyla

cıyla Bakanlığımız ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Ka-

alanları ve paketleme tesislerine ilişkin inceleme sonuçları

ler (taze), Domates, Soğan, Karnabahar, Brokoli, Hıyar

bir çalışma toplantısı düzenlenmesi Rus tarafına teklif edil-

lite Denetimi, Kontrol ve Genel İdaresi (AQSIQ) arasın-

doğrultusundaki taleplerine yönelik çalışmalarda sona ge-

(taze veya soğutulmuş), Portakal, Mandarin, Üzüm (taze

miştir. RF Tarım Bakanlığı ve Rusya Federal Veterinerlik

da müzakereleri tamamlanan ve 06.08.2015 tarihinde

linmiştir.

veya kuru), Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Erik,

ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) yetkilileriyle

paraflanan “Türk Kirazlarının Çin’e İhraç Edilmesine Yö-

Çilek (taze ) ürünlerinin ülkemizden Rusya’ya ihracatına

6 Ekim 2016 tarihinde Moskova’da toplantı yapılmıştır.

nelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü, 15-16 Kasım

yasak getirmiştir.

• Toplantıda Rus tarafınca, Türkiye’deki üretim alanların-

2015 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen G20 Liderler
Zirvesi'nde imzalanmış ve Protokol’de belirtilen şartlar ye-

• Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyetindeki G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Bakanlığımız ile AQSIQ arasında
“Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antep Fıstığı için Bitki

• Genel kısıtlama kararından sonra, karantina ihlalleri ne-

da Bakanlığımız tarafından bitki sağlığı kontrol sistemi

deniyle alınan 4 bildirimle, Biber, Nar, Patlıcan, Marul,

kurulmuş olan bölgelerin ve büyük seraların belirlenmesi

Kabak, Balkabağı için de yasaklama getirilmiştir.

talep edilmiş ve bu bölgelerin Rus uzmanlarca incelenebi-

• Söz konusu protokol uyarınca, 2016 yılı kiraz ihracat

bitki sağlığı Kanun ve Yönetmeliklerine uygun ve bahse

leceği ifade edilmiştir.

sezonu öncesinde AQSIQ’da görevli iki Çin'li uzmandan

konu protokolün ekinde yer alan karantina zararlılarından

oluşan teknik inceleme heyeti 15-20 Mayıs 2016 tarihle-

ari olarak; Türkiye’de üretilen kabuklu veya kabuksuz, iş-

ri arasında ülkemize ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Ziyaret

lenmemiş Antepfıstığının Çin Halk Cumhuriyetine ihracatı

süresince Çin'li yetkililer; ülkemiz kiraz üretim alanları ile

yapılabilecektir.

• Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi talebi doğrultusunda 26 Nisan 2016 tarihinde

• 9-12 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye Rusya Hükümet-

Moskova’da teknik istişare toplantısı yapılmıştır. Söz ko-

ler arası Karma Ekonomik Komisyonu 14. Dönem top-

nusu toplantıda aşağıda belirtilen konularda görüşmeler

lantısı İstanbul’da yapılmıştır. Toplantı sırasında Rusya

yapılmıştır.

Federasyonu’nun Hükümet Kararnamesi ile yasak kapsa-

- Karantina ihlali nedeniyle alınan bildirimler,
- Bitki Sağlık Sertifikalarının teyidi konusundaki güncel gelişmeler,
- Rusya Federasyonu’na yaş meyve sebze ihracatımızla
ilgili hükümleri içeren 4 Ağustos 2014 tarihli protokol değerlendirilmiştir.

mındaki ürünlerden Portakal, Mandarin, Kayısı, Şeftali,

• Rusya Federasyonu’na ihraç edilen yaş meyve sebzele-

yaş meyve sebze ihracatı konusunu değerlendirmek ve
bitki sağlığı ve karantinası alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere, Adana, İzmir, Manisa ve
Alaşehir’de üretim alanları ve ihracata konu ürünlerin
hazırlandığı paketleme tesislerinde incelemelerde bulunmuştur.
• 1- 5 Ağustos 2016 tarihlerindeki Rus teknik heyet ziyareti akabinde alınan önlemler ve tarafımızca yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi, mevcut sorunlara çözüm
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3.3.5. RASSF Bildirimleri
Tablo 64. 2004-2017 Yılları Arasında Bulaşan (Aflatoksin, Okratoksin, Sülfit) RASSF Sayıları
1
2
3

bu alanlarda incelemelerde bulunmak üzere davet edilen

4
5

Rus teknik heyet 7 - 11 Kasım 2016 tarihlerinde Adana,
mıştır.

Türk - Rus teknik heyeti, Türkiye’den Rusya Federasyonu’na

şılamadığı ile meyve sineği takip sistemini kontrol etmiş-

deral Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi’ne iletilmiş ve

yürütülen çalışmaların yerinde görülmesi amacıyla, Rus

ve Bitki Karantina servisi yetkilileri ülkemizi ziyaret etmiştir.

hinde Hangzhou’da imzalanmıştır. Protokolle, Çin’in ilgili

rin üretim alanları ile ilgili çalışma Rusya Federasyonu Fe-

Antalya ve İzmir’deki üretim alanlarında incelemeler yap-

2016 tarihlerinde Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik

Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol” 3 Eylül 2016 tari-

paketleme tesislerinin bitki sağlığı şartlarını karşılayıp kar-

Erik için yasaklama kaldırılmıştır.

• Karantina ihlallerinin önlenmesi konusunda Türkiye’de
teknik heyet ülkemize davet edilmiştir ve 1 - 5 Ağustos

rine getirilerek Çin’e Kiraz ihracatının önü açılmıştır.

• Bu ziyaret akabinde Rusya Federasyonu tarafınca biber, kabak ve marulun ülkemizdeki güvenilir üretim alanlarında ve Rusya bitki sağlığı şartlarını karşılayacak şekilde

6

32 adet bildirim Türkiye menşeli ürünlerde aflatoksin nedeniyle alınmıştır. Azerbaycan menşeili 2 adet fındıkta, 3 adet Norveç ve İngiltere’ye gönderilen karışım
ürünlerde sertifika düzenlenmediği için bildirim alınmıştır.
2
22 adet bildirim Türkiye menşeli ürünlerde aflatoksin nedeniyle alınmıştır. 5 adet İran menşeili fıstık ürün partilerinden, 5 adet Yunanistan, Norveç, İngiltere ve
Fransa’ya giden ürünler için sertifika düzenlenmediği veya sertifika geçerlilik süresi (4 ay) dolduğu için, 1 adet küflü ürün partisi olduğu için bildirim alınmıştır.
3
42 adet bildirim aflatoksin, 9 adet bildirim okratoksin nedeniyle, 3 adet bildirim Norveç, Malta ve İngiltere’ye gönderilen ürünlerde Genel Dolaşım Belgesi (CED)
ve/veya sertifika eksikliği nedeniyle, 2 adet bildirim larva tespiti nedeniyle alınmıştır.
4
2 adet bildirim aflatoksin nedeniyle alınmıştır.
5
22 adet bildirim sülfit kalıntısı 2000ppm üstü olduğu, 6 adet bildirim ise beyan edilmemiş üründe sülfit tespit edildiği için alınmıştır.
6
6 adet bildirim Okratoksin A nedeniyle alınmış, 1 adet bildirim de İran menşeli üründe bulaşan tespiti nedeniyle alınmıştır.
1

üretim ve paketlemesini yapabilecek üreticiler listesi talep
edilmiştir. Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin’de bu
koşulları sağlayabilecek olan, 10 dekar ve daha fazla
büyüklükteki açık alan ve seralarda ( 18.114 dekar ) üretim yapan 443 üreticiye ait liste Rus tarafına bildirilmiştir.
• Rusya Federasyonuna İhracatı yasak olan diğer ürünlerin, domates, çilek ve kesme çiçek başta olmak üzere
yasak kapsamından çıkartılması için çalışmalar devam
etmektedir.
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Tablo 65. 2007-2016 Yılları Arasında Pestisit Kalıntısı Nedeniyle Alınan RASSF Bildirim Sayıları

• Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği

şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11/2/2016 Tarihli

(No: 2016/7) 3/3/2016 Tarihli ve 29642 mükerrer

ve 29621 mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlan-

Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

mıştır.

• Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek

• Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:

Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksi-

2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:

mum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması-

2016/3) 24/1/2016 Tarihli ve 29603 mükerrer Sayılı

na Dair Yönetmelik 15/2/2016 Tarihli ve 29625 Mü-

Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

kerrer Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.
• Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu

Tablo 66. 2016 Yılında Gıda ile İlgili Yayımlanmış Mevzuat

Kriterleri Tebliği (No: 2016/4) 13/2/2016 Tarihli ve
İmazalil etken maddesi nedeniyle bildirim alınmıştır.
2
Chlorpyrifos etken maddesi nedeniyle bildirim alınmıştır.
3
2015 yılında limonda tüm bildirimler biphenyl etken maddesi nedeniyle alınmıştır.
4
2016 yılında limonda tüm bildirimler chlorpyrifos etken maddesi nedeniyle alınmıştır.
5
Prochloraz, acetamiprid, carbendazim etken maddeleri nedeni ile bildirim alınmıştır.
1

3.4. Mevzuat Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler

29623 mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.
• Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme
Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Deği-

3.4.1.2. Yem Mevzuatı

3.4.1.Mevzuat Geliştirme

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde Avrupa Bir-

3.4.1.1. Gıda Mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi)

liğinin 25/4/2008 tarihli ve (AT) 429/2008/sayılı Ko-

UGKK, AB mevzuatına uyum çerçevesinde; Gıda Güveni-

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğin-

misyon Tüzüğü dikkate alınarak “Yem Katkı Maddelerinin

lirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlıklı 12. Fasılla ilgili

de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.07.2016

Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının

Strateji Belgesinde verilen taahhütler öncelikli olmak üzere

Tarihli ve 29772 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ” 27 Mayıs

2/97 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı, Kodeks
Alimentarius standartları ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanacak gıda kodekslerini ve hangi Alt Komisyonda
değerlendirileceğini belirler.
UGKK tarafından belirlenen gıda kodeksleri için Kodeks
Çalışma Grubunda görevli sekretarya tarafından taslak
hazırlanır. İlgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, ilgili
AK’da görüşlerin değerlendirilmesini müteakip UGKK’na
sunulur. Taslak UGKK tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır. UGKK tarafından kabul edilen taslaklar UGKK
başkanı tarafından yayımlanmak üzere Bakanlığa sunulur.
Ayrıca Bildirim Yönetmeliği kapsamında yer alan kodeks
taslakları Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile AB’ne bildirilmektedir.
Tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla 2016
yılında Genel Müdürlüğümüzce Türk Gıda Kodeksi kapsamında gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri:
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Tablo 67. 2016 Yılında Yem ile İlgili Yayımlanan Mevzuat

• Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No:
2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
2016/30) 18.07.2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmi
Gazete ‘de Yayımlanmıştır.
• Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitle-

2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

3.4.2. Uluslararası İlişkiler
3.4.2.1. Dünya Ticaret Örgütü ile İlgili Faaliyetler
1994 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün kurulması-

keler tarafından hazırlanan gıda ile ilgili düzenlemeler te-

nın ardından yürürlüğe giren DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı

mas noktası olarak Kodeks Çalışma Grubuna bildirilmekte

(SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT) Anlaşmaları ge-

ve bu taslaklar için de görüş oluşturulmaktadır (Tablo 68).

• Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Mad-

reğince; uluslararası ticarette gıda ile ilgili düzenlemeler

Tablo 68. 2016 Yılı Bildirime Sunulan Taslak Mevzuat Sayısı

de ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde

için KAK Standartlarını referans olarak almakta; üye ülke-

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10)

ler tarafından yayımlanacak mevzuatın yayım öncesi di-

23/3/2016 Tarihli ve 29662 mükerrer Sayılı Resmî

ğer üye ülkelere bildirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda

Gazete’de Yayımlanmıştır.

hazırlanan kodeks taslakları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

• Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (Tebliğ No:

Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (SPS) ve Ticarette Teknik

ri Yönetmeliği 25/11/2016 Tarihli ve 29899 mükerrer
Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

2014/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
2016/5) 11/3/2016 Tarihli ve 29650 mükerrer Sayılı
Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

Engeller Anlaşması (TBT) çerçevesinde bildirim mekanizması aracılığıyla DTÖ’ye de bildirilmekte ve DTÖ’ye üye
ülkelerin görüşüne sunulmaktadır. Ayrıca DTÖ’ye üye ül-
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3.4.2.2. Avrupa Birliği Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) Misyonu ile İlgili Faaliyetler
AB gıda güvenilirliği kurumlarından olan Gıda ve Ve-

Avrupa Birliği’ne adaylık süreci fasıllar halinde müzakere-

terinerlik Ofisi (FVO); aday ve AB’ ye ihracat yapacak

lerle gerçekleştirilmektedir. 12. Gıda Güvenilirliği, Veteri-

üçüncü ülkeler statüsünde ülkemizde misyon denetimleri

nerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı, 30 Haziran 2010

gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda et, süt ve su ürünleri

tarihinde müzakerelere açılmıştır.

3.5. Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
3.5.1. Gıda Resmi Kontrol Verileri
“5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde, merkezde Gıda

işletmelerinin resmi kontrollerine ilişkin prosedürler hazır-

ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, 81

lanmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve yetkilendiril-

3.4.2.3. Kodeks Alimentarius Komisyonu ile İlgili Faaliyetler
Kodeks Alimentarius Komisyonu (KAK) 1960'larda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya

Tablo 69. 2016 Yılında Katılım Sağlanan Kodeks
Alimentarius Komisyonu Toplantı Sayısı

"Kodeks Alimentarius Standartları" tüm dünya ülkeleri için
güvenilir gıda üretiminde referans dokümandır.

miş İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileriyle birlikte yürütülmekte olup, yıllara ve gıda işletmelerinin faaliyet alanına göre gıda piyasa resmi kontrol
verileri ile gıda kontrol görevlilerinin yıllara göre dağılımı
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır (Tablo 71,72 ve 73)

Tablo 71. Yıllara Göre Gıda Piyasa Resmi Kontrol Sayısı

luştur. KAK’a bugün 184 ülke ve bir organizasyon (Avru-

tırılmasını sağlamaktır. Kuruluşun bu amaçla hazırladığı

toplu tüketime sunan onay ve kayıt kapsamındaki gıda
tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

merkezi Roma’da olan Birleşmiş Milletlere bağlı bir kuru-

uygulamaların sağlık ve teknoloji yönünden standartlaş-

masta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan ve
işletmelerinin denetim ve kontrol hizmetleri; 13/6/2010

Sağlık Örgütün (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan ve

pa Birliği) üyedir. Kuruluşun görevi dünyada gıda ile ilgili

Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren gıda ve gıda ile te-

tarafından takip edilmekte ve koordinasyonu sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kodeks Çalışma Grubunun sekretarya ve koordinasyonunda UGKK, gıda kodeksi ile ilgili
uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan
ulusal görüşleri değerlendirilerek karara bağlar. Ülke gö-

Türkiye 01 Ekim 1963 yılında KAK’a üye olmuştur. KAK

rüşleri, Kodeks Çalışma Grubu tarafından KAK sekretar-

toplantılarında ülkemizi Bakanlığımız temsil etmekte

yasına iletilir. KAK ve Komite toplantılarına aktif katılım

olup, kodeks ulusal irtibat noktası Gıda ve Kontrol Genel

sağlanmaktadır (Tablo 69).

Tablo 72. Gıda İşletmelerinin Faaliyet Alanına Göre Gıda Piyasa Resmi Kontrol Sayısı

Müdürlüğü’dür. KAK çalışmaları Kodeks Çalışma Grubu

3.4.2.4. Diğer Uluslararası Kuruluşlar ile İlgili Faaliyetler
Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (OIV),Uluslararası
Standartlar Teşkilâtı (ISO), Avrupa Konseyi (Council of

Tablo 73. Yıllara Göre Gıda Kontrol Görevlilerinin Dağılımı

Tablo 70. 2016 Yılında Katılım Sağlanan Uluslararası
Kuruluşlar

Europa-CoE), Sağlığın Korunması ve İlaç Kalitesi Genel Müdürlüğü (European Directorate forthe Quality of
Medicines&Health Care-EDQM), Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi (EFSA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), Avrupa Komisyonu (EC BTSF) gibi uluslararası kuruluşların
çalışmaları ve ticari münasebette bulunduğumuz ülkelerin
gıda mevzuatı takip edilerek, mevzuat çalışmalarımızda
faydalanılmaktadır (Tablo 70).

3.5.2. Gıda Kontrol Planı
81 İl Müdürlüğünün kendi bünyesinde yürüttüğü resmi

Tablo 74. Yıllara Göre Kontrol Planı

kontrollere ek olarak, Bakanlığımızca merkezî ve bütüncül
bir yaklaşımla, uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı
riskle orantılı olarak Gıda Kontrol Planı hazırlanmaktadır.
Bu plan, 2006 yılından beri uygulanmakta olup, yıllar
içinde görülen ihtiyaca göre sürekli olarak gelişmekte ve
güncellenmektedir (Tablo 74).
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3.5.3. ALO 174 Gıda Hattı

3.5.6. Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenmeler

Tüketicinin denetim mekanizmasına etkin katılımının sağlanması amacıyla ALO 174 GIDA Hattı 14 Şubat 2009’ da

Gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmelere ilişkin resmi

farklı bir yerde gerçekleşmiş ise gıdayı üreten işletmeye

faaliyete geçirilmiştir. Alo 174 Gıda Hattına gıda bilgi edinme, ihbar ve şikâyet kapsamında yapılan başvuru sayısı

kontrol işlemleri 01/04/2013 tarihli prosedür kapsamın-

gidilerek (aynı gün içerisinde) resmi kontrol gerçekleştiril-

ve başvurular sonucu uygulanan idari yaptırımların yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 75).

da yürütülmektedir. Prosedür gereği, 81 İl Gıda, Tarım ve

mekte ve şikayete konu gıda maddesinden numuneler alı-

Tablo 75. ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuru Sayısı ve
İdari Yaptırım Sayısı

Hayvancılık Müdürlüklerinde süreci yürütecek irtibat nok-

narak ivedi olarak yetkili Laboratuvara gönderilmektedir.

taları belirlenmiştir. Çeşitli kaynaklardan (ALO 174 Gıda
Hattı, BİMER, İl/İlçe Müdürlüğüne faks veya dilekçe, resmi
kurum, emniyet, jandarma, savcılık, sağlık kuruluşları vb.)
bildirim alındığı andan itibaren ekip görevlendirilmekte ve
resmi kontrol hazırlık çalışmaları başlatılmaktadır.

Gıda kaynaklı enfeksiyon/zehirlenme sonucu oluşan
vaka veya salgının kaynağının belirlenmesi için Ulusal
Gıda Referans Laboratuvarında zehirlenmeye neden olan
gıda kaynaklı patojenlerin ileri tanımlaması ve ulusal kültür
koleksiyonu oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır.

İlgili tüm birimlere (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne,
yetkili İl Gıda Kontrol Laboratuvarına ve İl Halk Sağlığı

*2009 yılı verileri, ALO 174 GIDA Hattı’nın faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009
tarihinden sonraki verilerdir.

3.5.4. Kamuoyu ile Paylaşılan Resmi Kontrol Sonuçları

Müdürlüğüne) haber verilmektedir. Gıda kaynaklı salgının
gerçekleştiği yere resmi kontrol yapılarak gıda numuneleri
alınmaktadır. Şayet gıda kaynaklı salgın üretim yerinden

Bakanlığımız yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu

1.323 farklı parti ürün kamuoyuna duyurulmuştur. 1.121

bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

parti ürün taklit-tağşiş kapsamında, 202 parti ürün ise

Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fık-

içerisinde bulunmaması gereken ilaç etkin maddesi veya

rası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme

boyar madde bulunduğu için ifşa edilmiştir (Tablo 76).

Güvenilir yem arzını temin etmek amacıyla, Bakanlığımız-

bakımından numune sayıları etiket beyanına uygunluk

bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Ye-

Tablo 76. Kamuoyu ile Paylaşılan Resmi Kontrol Sonuçları

3.5.7. Yem Resmi Kontrol Verileri

ca yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamaların-

yönünden numune sayılarına oranla arttırılmıştır. Bu kap-

min Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi

da resmi kontroller yapılmaktadır. Resmi kontrol faaliyetle-

samda çiftlik bazında kontrol sayısı da arttırılmıştır (Tablo

gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı

ri Bakanlığın yıllık kontrol planı kapsamındaki kontrolleri,

78,79 ve 80).

kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı,

İl Müdürlükleri tarafından yürütülen kontrolleri, ihbar ve

Tablo 78. Yıllara Göre Yem İşletmeleri Denetim Sayıları

ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakan-

şikâyet üzerine yapılan kontrolleri ve Gıda ve Kontrol Ge-

lık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmak-

nel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontrolleri kap-

tadır.

samaktadır.

2012-2016 Yılları arasında değişik dönemlerde 19 defa

Genel Müdürlüğümüzce yıllık risk esaslı yem kontrol planı

kamuoyu duyurusu yapılmıştır. Bu açıklamalarda toplam

oluşturularak uygulanması amacıyla İl Müdürlüklerine ve

3.5.5. Kamu ve Özel Laboratuvarların Denetimleri

Laboratuvar Müdürlüklerine gönderilmektedir. Yem işletmeleri hijyen şartlarına göre denetlenmektedir. Denetim

29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuru-

sırasında yem fabrikalarından, bayilerden, çiftliklerden

luş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik gereği kamu ve özel

yem numuneleri alınmaktadır. Ayrıca çiftliklerdeki içme

gıda kontrol laboratuvarları rutin olarak 2 yılda bir denetlenmektedir. Ayrıca özel gıda kontrol laboratuvarlarının kuru-

sularından analiz edilmek üzere numuneler alınmaktadır.

luş ve çalışma izni öncesi yerinde denetimleri ile kapsam genişletme denetimleri de gerçekleştirilmektedir (Tablo 77).

Alınan numuneler risk esaslı olarak ve etiket beyanlarına

Tablo 77. 2016 Yılında Kamu ve Özel Laboratuvar Denetimleri

Tablo 79. Yıllara Göre Denetim Sayıları ve Yasal İşlemler

Tablo 80. Yıllara Göre Resmi Kontrol Sayıları

uygunluk yönlerinden analiz edilmektedir.
Risk esaslı Yem kontrol planında, yemlerde istenmeyen
maddeler(dioksin, mikotoksin, ağır metal vb ) ve yemlere katılması yasak olan maddeler (antibiyotik, ruminant
hayvan yemlerinde hayvansal kökenli protein aranması)
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3.5.8. Risk Esaslı Resmi Yem Kontrolleri

3.5.11. Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Numunelerde risk esasına dayalı olarak,
• Yemlerde istenmeyen maddeler (ağır metaller, mikotoksinler, antikoksidiyaller, pestisid ve dioksin),
• Yemlere katılması kısıtlanan veya yasaklanan maddeler (antibiyotik, ruminant yemlerinde hayvan kökenli protein
aranması vb.)

AB Katılım Müzakerelerinde 12. Fasıl olan “Gıda Gü-

Proje, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Gıda ve Kontrol

venliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” başlığı altında, gıda

Genel Müdürlüğü’nün belirli alanlarda resmi kontrollere

güvenilirliği konusunda AB müktesebatının iç hukuka ak-

ilişkin AB gereksinimlerine uyum kapasitesini arttırmayı he-

tarılması ve uygulanması konularında önemli ilerlemeler

deflemektedir, söz konusu alanlar şunlardır:

• Mikrobiyolojik bulaşma yönlerinden incelenmek üzere analizler yapılmaktadır (Tablo 81).

kaydedilmiştir. Bu kapsamda; 5996 sayılı Veterinerlik

Tablo 81. Yıllara Göre Yemlerde Risk Esaslı Analiz Sonuçları

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kabul edilmiş ve AB müktesebatına tam uyumun sağlanması ama-

- Coğrafi İşaretler,

12. Faslın müzakerelere kapatılabilmesi için, AB ile tam

- GDO,

cıyla yeterli idari yapının oluşturulması ve geliştirilmesine

Piyasaya sunulan yemler etiket bilgilerine uygunluk yönüyle kontrol edilmektedir (Tablo 82).
Tablo 82. Yemlerde Etiket Beyanına Uygunluk Kontrolü

- Yem Güvenilirliği,

cıyla detaylı bir strateji hazırlanmıştır.

uyumlu bir resmi kontrol sisteminin hayata geçirilmesi ama-

3.5.9. Yemlerde Etiket Beyanına Uygunluk Kontrolü

- Gıda Güvenilirliği (hayvan ve bitki kökenli ürünler),

devam edilmesi koşulu getirilmiş olup, Resmi Kontroller,
Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere
İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi projesi bu kapsamda hazırlanmış olup 23 Mayıs 2016 tarihinde başlamıştır.
Proje ile, AB ile tam uyumlu denetim prosedürlerinin ve

- Hayvan Refahı,
- Zoonozlar,
- Hayvansal Yan Ürün Yönetimi
Laboratuvarlar ve Taşra teşkilatı, yazılacak denetim prosedürlerinin kullanıcıları ve düzenlenecek eğitim seminerlerinin hedef kitlesi olarak bu projeye dahil edilmiştir.

çok yıllık ulusal kontrol planının hazırlanması, gıda ve
yem güvenilirliği konusunda verilecek eğitimlerle kontrol
hizmetlerinde kapasitenin geliştirilmesi ve laboratuvar uygulamaları hakkında etkin faaliyetler yürütülecektir. Resmi

3.5.10. GDO’lu Yem Denetimleri
GDO’lu yemlerin denetimine ilişkin işlemler 5977 Saylı

yen, alan, satan yem işletmeleri, aldığı, sattığı, işlediği ve

Biyogüvenlik Kanunu ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Or-

kullandığı GDO ve ürünleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza

ganizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümlerine

bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bakanlığımızca da

göre yürütülmektedir.

bu beyanların doğruluğunun ve izlenebilirliğin sağlanıp

İthalat aşamasındaki kontroller sonucunda GDO mevzuatına uygun bulunan yemlerin, Genetik Yapısı Değiştirilmiş
Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 19 uncu
maddesine göre etiketlenmesinin ardından yurda girişine
izin verilmektedir. GDO ve ürünlerinin ithalatından itibaren izlenebilirliğin sağlanması için ürünleri ithal eden, işleTablo 83. Yemlerde Yıllara Göre GDO Denetim Sonuçları

sağlanmadığı, yemlerin amacına uygun olarak kullanılıp

kontrollerde görevli yaklaşık 1.400 kişinin sektörel bazda
AB mevzuatı, vs. uygulamaları ve laboratuvar analizleri konularında eğitim almaları için projenin ana ortağı
olan Fransa’nın Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanlığı ve
Macaristan’ın Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalar ya-

kullanılmadığı, etiketlemenin mevzuata uygun bir şekil-

pılacaktır.

de yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir (Tablo 83).

3.6. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri

2016 Aralık ayı sonu itibariyle yemlerde GDO yönünden
1.770 adet denetim yapılmış 53 adet olumsuzluk tespit
edilmiştir.

3.6.1. Eğitim Faaliyetleri
3.6.1.1. Gıda Eğitim Faaliyetleri
Hizmet içi eğitim programı kapsamında gıda kontrol görevlilerine gıda mevzuatı ve resmi kontrol konularında ve
laboratuvar personeline gıda analizleri konusunda eği-

Tablo 84. 2016 Yılı Gıda Eğitim Faaliyetleri

timler düzenlenmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği BTSF Organizasyonu ve TAIEX kapsamında düzenlenen eğitimlere de
katılım sağlanmıştır (Tablo 84).
(*)10 adet yasal işlem 2015 yılı denetimine aittir.
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3.6.1.2. Yem Eğitim Faaliyetleri
Yem denetçilerinin yem mevzuatı ve uygulamaları ko-

4. Risk Değerlendirme ile İlgili Faaliyetleri
Tablo 85. 2016 Yılı Yem Eğitim Faaliyetleri

nusunda eğitilmelerine yönelik olarak hizmet içi eğitim,

4.1. Bilimsel Komisyon Faaliyetleri ve Bilimsel Görüşler

Avrupa Birliği TAIEX Ofisi işbirliği ile eğitimler, sektör bil-

4.2. Bilimsel Çıktı Faaliyetleri

gilendirme toplantıları yapılmıştır. Eğitimlere Bakanlığımız

4.3. Uluslararası İlişkiler

personeli ile sektör temsilcileri de katılmıştır (Tablo 85).

3.6.2. Yayım Faaliyetleri
Tablo 86. 2016 Yılı Gıda –Yem Güvenilirliği Yayım Çalışmaları

4.4. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
4.4.1. Risk Değerlendirme Eğitim Faaliyetleri
4.4.2. Yayım Faaliyetleri

4. RİSK DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FAALİYETLER
4.1. Bilimsel Komisyon Faaliyetleri ve Bilimsel Görüşler

Sonuç olarak; Hizmet içi eğitimler ve yayım faaliyetleri, gıda güvenilirliği, teorik bilgilerin pratiğe aktarılması, mevzuatı
uygulamak zorunda olan sorumlu personelin görevlerini yerine getirmeleri ve bu görevleri ifa ederken güncel tüm gelişmeler ve yapılan değişikliklerden haberdar olmaları açısından çok önemlidir.
Eğitim ve yayım faaliyetleri gıda güvenilirliği çalışmalarımızın temel unsurlarından biridir. Ayrıca, toplumun bilgilendirilmesi, farkındalığın ve tüketici bilincinin arttırılması için Genel Müdürlüğümüzce uygun yayınlar ve eğitim araçları
geliştirilmektedir.

24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de ya-

uygunluklarına ilişkin güvenilirlik değerlendirmesini yap-

yımlanan “Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonların

maktadır. Bu kapsamda komisyon mevcut bitki listesinde

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hüküm-

bulunan bitkilerin yeniden değerlendirmelerini yapmakta

lerince konularına göre bilimsel komisyonlar oluşturulmak-

aynı zamanda Bitki Listesine yapılan yeni başvuruları da

tadır.

değerlendirmektedir (Tablo 87). Söz konusu Komisyon

Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu (GOKBK)
gıdalarda kullanılmak istenen bitkilerin insan tüketimine
Tablo 87. Komisyon Faaliyetleri

Bulaşanlar Komisyonu bulaşanların insan sağlığı ile ilgili

konular arasından seçim yapılarak tavsiye niteliğinde bi-

risklerini bilimsel çerçevede değerlendirerek bilimsel gö-

limsel görüşler hazırlamıştır. Bu kapsamda;

rüş oluşturmakta, bulaşanların gıdalarda bulunabilecek ve
insan sağlığına risk oluşturmayacak maksimum limitlerini
bilimsel çerçevede değerlendirerek mevzuat çalışmaları
için tavsiyelerde bulunmaktadır.
Söz konusu Komisyon 2016 yılında 1 toplantı gerçekleştirmiş ve bu son toplantı ile ilk 3 yıllık çalışma sürecini
tamamlamıştır. Komisyon, 3 yıllık çalışma sürecinde hem
Daire Başkanlıklarından gelen görüş taleplerine yanıt verilmiş hem de Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu
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2016 yılında 11 toplantı gerçekleştirmiştir.

- 2013 Yılında Yurt İçi Kontrollerde Alınan Numunelere
İlişkin Aflatoksin Analiz Sonuçları ve Maruz Kalma Düzeylerinin Değerlendirilmesi Hakkında Bilimsel Görüş,
- Belirli Gıdalarda Fusarium Toksinleri İzleme Programı
Sonuçları ve Maruz Kalma Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Hakkında Bilimsel Görüş hazırlanmıştır.
Bu çalışmalardan, Fusarium ile ilgili olan Bilimsel Görüş
için yeterli veri bulunmadığından, tüm ülkeyi temsil ede73

cek sayıda ve şekilde numune alınmasına imkân verecek

• TGK Tahin Tebliği ve Tahin Helvası Tebliğinde yapıla-

• Castoreum resinoids Maddesinin Gıdalarda Aroma

• Tehlikesiz Atıkların Hayvancılık Sektöründe Altlık Malze-

bir izleme programı oluşturulmuş, program kapsamında

cak değişiklik için susamdaki bakır ve demir limit değerle-

Verici Olarak Kullanımının İnsan Sağlığı Açısından Olası

me Olarak Kullanılması” na İlişkin Durum Belgesi

numuneler alınmış ve sonuçlar maruz kalmanın değerlen-

ri üzerine Komisyon görüşü hazırlamıştır.

Risklerine İlişkin Durum Belgesi

Biyolojik Tehlikeler Komisyonu biyolojik tehlikelerin insan

• Köpek Çiğneme Ürünleri Üretiminde Kullanılacak Don-

• Kalıntı izleme kapsamında bal ve yumurtada tespit edi-

sağlığı ile ilgili riskleri, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalık-

durulmuş Dana Ciğeri Mikrobiyal Yükünün Özel İşlemlere

len metaller üzerine,

lar, patojenlerden kaynaklanan mikrobiyolojik tehlikelere

Tabi Tutularak Azaltılabilirliği’ne İlişkin Durum Belgesi

dirildiği hesaplamalarda kullanılmıştır. Ayrıca Komisyon;

• Bazı bitki çaylarında tespit edilen kurşun miktarları üzerine,
• Zeytinde tespit edilen metaller üzerine,

yönelik bilimsel çerçevede risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla 02.06.2016 tarih ve 1052 sayılı
Bakanlık Oluru ile kurulmuştur.

• Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden (GGBS) Alınan Ana-

tarafından belli bir prosedür çerçevesinde hazırlanan

liz Sonuçlarının Değerlendirildiği 2015 Yılı Mikrobiyolo-

bilimsel görüşlerin yanı sıra, bilimsel verilerden yola çı-

jik Kriterler Analiz Raporu

taşımaktadır. İç ve dış paydaşlardan ulaşan ve bilimsel
verilere ilişkin araştırma gerektiren konularda Daire Başkanlığı tarafından ulusal ve uluslararası birçok kaynak ve
makaleler incelenerek bu belgeler oluşturulmakta ve sorulara muhatap taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda
aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür (Tablo 88).
Tablo 88. Bilimsel Çıktılar

Tablo 89. Toplantılar

ve potansiyel aday ülkelerin EFSA’nın çalışmalarından

Risk Değerlendirme başlığı altında Bilimsel Komisyonlar

hazırlanan “Durum Belgeleri” de bilimsel çıktı niteliği

EFSA
Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), aday

4.2. Bilimsel Çıktı Faaliyetleri

kılarak Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından

4.3. Uluslararası İlişkiler

haberdar olmaları, adaylık süreciyle birlikte yürütülmesi
gerekecek ortak faaliyetlere hazırlanabilmeleri amacıyla
2006 yılından itibaren söz konusu ülkeleri kapsayan bir
proje yürütmektedir. Proje çerçevesinde İstişare Forumu

• Cylindrocladium pseudonaviculatum=Cylindrocladium

ve EFSA Bilimsel networklerine 2016 yılında katılım sağ-

buxicola (Şimşir yaprak yanıklığı) Hakkında Zararlı Risk

lanmıştır. Bu yıl kapsamında düzenlenen toplantılar Tablo

Analizi Dokümanı

89’de verilmiştir.

• Romanya Ve İtalya’da Ortaya Çıkan Gıda Kaynaklı
STEC Salgını Vaka Analizi” ne İlişkin Ayrıntılı Durum Belgesi

4.4. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
4.4.1. Risk Değerlendirme Eğitim Faaliyetleri
Risk değerlendirme çalışmalarında görev alan personelimizin mesleki gelişimlerini sağlamak ve risk değerlendirmenin

Diğer Daire Başkanlıkları

hizmet ettiği en önemli paydaşlardan olan risk yöneticileri ile ortak çalışmalar yürütmek amacı ile 2016 yılında Risk

• Gıdalara Florür Eklenmesine İlişkin Durum Belgesi

Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 2 adet eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca yıl boyunca ulusal ve uluslararası

• Glikoz Şurubu Üretiminde İşlem Yardımcısı Olarak Kullanılacağı Belirtilen İyon Değiştirici Reçine Ürünü İçeriğin-

çeşitli eğitimlere de katılım sağlanmıştır (Tablo 90).
Tablo 90. 2016 Yılı Risk Değerlendirme Eğitimleri

de Yer Alan "2-Dimethylaminoethanol" Maddesinin Bahsi
Geçen Üründe Kullanımı Hakkında Durum Belgesi
• Bacillus licheniformis Kaynaklı “Ksilanaz” Enziminin Gıdalarda Kullanımının İnsan Sağlığı ve Gıda Güvenilirliği
Bilimsel çıktılara ilişkin konu başlıkları;

Açısından Uygunluğuna İlişkin Durum Belgesi

Makam talimatı

• Benzoik Asitin Enzim Ve Enzim Preparatı Üretiminde İş-

• Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden (GGBS) alınan analiz
sonuçlarının değerlendirildiği 2015 yılı Bulaşanlar Raporu
• 2015 Yılı Taze Sebze ve Meyvede Pestisit Kalıntıları
Hakkında Değerlendirme Raporu
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lem Yardımcısı Olarak Kullanımının Uygunluğu Hakkında

• Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme Çalıştayı (06-07
Haziran 2016)
Çalıştay kapsamında risk analizi ve mikrobiyolojik risk

örneğinde bilime dayalı olarak gerçekleştirilen mikrobiyo-

değerlendirmenin bileşenleri ile risk yöneticilerinin mik-

• Breviol D-108-K Adlı Ürünün Gıdalarda Köpük Kesici

lojik risk değerlendirme faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü ve

robiyolojik risk değerlendirmeyi ulusal ve uluslararası

Olarak Kullanımı İle İlgili Bilgi

risk yöneticilerinin bilime dayalı karar verme mekanizma-

platformlarda nasıl kullanacakları üzerinde durulmuş, in-

larındaki işleyişine yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

• Trichoderma reesei Kaynaklı Lipaz Enziminin Gıdalar-

teraktif çalışmalar ile verilen eğitim desteklenmiştir. Ayrıca

da Kullanımının Uygunluğu Hakkında Durum Belgesi

Almanya’da ortaya çıkan gıda kaynaklı iki ayrı salgın

Durum Belgesi
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• Aktif Maddelerin Mevcut MRL Değerlerinin Modifiye

üye ülkelerden topladığı ve analiz ettiği veriler ile risklerin

Edilmesi Uzman Misyonu (24-27 Ekim 2016)

tanımlanması ve izlenmesini sağladığı, topladığı verileri

Eğitim kapsamında uzman heyet tarafından bitkisel ve
hayvansal orijinli gıda ve yemlerde pestisitlerin maksimum kalıntı seviyelerine ilişkin (EC) No 396/2005 sayılı
mevzuat hakkında bilgilendirme, AB ‘de MRL belirleme
idari prosedürleri, EFSA mevcut MRL’lerin belirlenmesinde
veri ihtiyaçları, MRL uygulama formunun doldurulması ve
rehber dokümanlar hakkında bilgi, toksikolojik veri gereksinimleri, analiz metotlarının veri gereksinimleri, ithalat toleransı için özel gereklilikler, EFSA-Primo modeli hakkında
bilgilendirmeler yapılmıştır. Herhangi bir aktif maddeye
ilişkin MRL belirleme ve/veya modifikasyonu konusunda

AB raporu olarak yayınladığı belirtilmiştir. Bu çerçevede
ülkelerin standart veri elde etmesi ve bu verileri belirli bir
formatta EFSA’ya raporlamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekilmiştir.
Katılım Sağlanan Yurtiçi Eğitimler:
• “Kanatlı Sektörü ile İlgili Kanatlı Eti ve Yumurta Strateji
Belgesi Çalıştayı” 12-13 Şubat 2016 tarihleri arasında
Afyon ilinde gerçekleştirilmiştir.
• "Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi" 26-28 Nisan 2016
tarihlerinde Genel Müdürlükte gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği nezdinde takip edilmesi gereken prosedür,

• “Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan

başvuru süreci öncesi/sonrasında yapılması gerekenler

Gıda Bileşenleri Uzman Misyonu” 09-11 Mayıs 2016

değerlendirilmiştir.

tarihlerinde Genel Müdürlükte gerçekleştirilmiştir.

Katılım Sağlanan Yurtdışı Eğitimler:

• “Xylella fastidiosa Yönetimi Çalıştayı” 30 Mayıs-01

• “Risk Değerlendirmenin Temel Kavramları ve Metodolojisi” 29 Mayıs-01 Haziran 2016 tarihlerinde EFSA ta-

Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

B. FAALİYETLERE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
1. Bitki Sağlığı
• Zirai Mücadele uygulamalarında çevre dostu mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 16 ürün grubunda
Entegre Mücadele Projeleri yürütülmüştür.
• Yürütülen projelerle bağ, bahçe, sera ve tarlalarda uygulamalı eğitimler verilmiştir.
• 2014-2018 yılları için oluşturulan eylem planı doğrultusunda Entegre Mücadele uygulamaları Ülke geneline yaygınlaştırılarak son üç yılda 5 kat artış sağlanmıştır.
• 2023 yılında üretim alanlarının % 50’sinde Entegre Mücadele temel ilkeleri çerçevesinde üretim yapılması hedeflenmektedir.
• Bitkisel üretimde pestisit kalıntısının önlenmesi amacıyla; 81 ilde, bağ, bahçe, sera ve tarla gibi üretim yerlerinde
2012 yılından itibaren hasat öncesi pestisit denetimi yapılmaya başlanmıştır.
• Kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerin 2010 yılından itibaren desteklenmesi ile faydalı böcek kullanım alanı 10 kat artmıştır.
• Bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve kayıtlarının tutulması çalışmalarına başlanmıştır. Uygulamanın başlamasıyla zirai ilaç reçete yazma yetkililerinde % 77, BKÜ uygulayıcı yetkililerinde
ise % 37 oranında artış olmuştur.

4.4.2. Yayım Faaliyetleri

• Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata)’ne karşı zamanında, etkin ve toplu mücadele yapılması amacıyla Adana,

analizinin basamaklarından biri olan risk değerlendirme-

Tüketiciler başta olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda

Hatay, Mersin ve Osmaniye illerinde “Akdeniz Meyvesineği (AMS) Mücadelesi Pilot Projesi” uygulanmıştır. Ayrıca

nin gıda güvenilirliğindeki prensipleri ve EFSA’nın izlemiş

tüm tarafların farkındalığının arttırılması, bilgilendirilmesi

olduğu strateji ana hatlarıyla aktarılmıştır.

ve bilinçlendirilmesi amacıyla 2016 yılında “Aşılama”,

mektedir.

“Hayvan Hareketleri ve Kimliklendirme” ve “Sığırların No-

• Bitki sağlığı eğitim, yayım ve yayın çalışmaları kapsamında; 1.704 teknik personele hizmetiçi eğitim verilmiş,

düler Ekzantemi Hastalığı” hakkında kamu spotu hazırlık-

21.317 kişi çiftçi tarla okulunda olmak üzere toplam 181.391 çiftçiye eğitim verilmiş ve 1.000 Adet film, 350.000

ları tamamlanmıştır.

kitapçık, 700.000 liflet ve 100.000 Afiş hazırlanarak ücretsiz ulaştırılmıştır.

rafından Karadağ’da gerçekleştirilmiştir. Eğitiminde risk

• “Gıda Güvenilirliğinde Risk Değerlendirme ve Risk İletişimi Üzerine Yaz Akademisi” 27 Haziran-08 Temmuz
2016 tarihleri arasında BfR (Almanya Federal Risk Değer-

Ülke genelinde AMS’nin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla 42 İlde “Akdeniz Meyvesineği İzleme Projesi” yürütül-

lendirme Enstitüsü) tarafından Berlin/Almanya’da gerçek-

• Ülkemize ithal edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin bitki sağlığı denetimleri Bitki Karantinası Yönetmeliği’ne göre ya-

leştirilmiştir. Gıda güvenilirliğinde risk değerlendirme ve

pılmaktadır. İthal edilecek ürünlerin söz konusu Yönetmeliğin EK-1 ve Ek-2 sinde yer alan organizmalardan ari Ek-4’de

risk iletişimi konularında teorik bilgiler verilmiş ve bunun

yer alan özel şartları taşıması gerekmektedir. 2016 Yılında ithalatta 61.434 adet Bitki Sağlığı Denetimi yapılmıştır.

yanı sıra uygulamalı çalışmalar yaptırılmıştır. Pratiğe yö-

Yapılan kontroller sonucunda ülkemiz mevzuatına uygun görülmeyen ürünlerin yurda girişine izin verilmemekte ve ihra-

nelik uygulamalı çalışmalarda, mikrobiyolojik ve kimyasal

catçı ülkeye uygunsuzluk konusunda bildirimde bulunulmaktadır.

risk değerlendirme (bulaşanlar, pestisit kalıntıları, gıda ile

• İhraç edilecek ürünler alıcı ülke bitki sağlığı şartlarına göre kontrolleri yapılarak uygun olanlara Bitki Sağlık Ser-

temas eden materyallerden gıdaya madde geçişi) konularına odaklanılmıştır.
• “Zoonoz, Zoonoz Ajanları, Antimikrobiyal Direnç,
Gıda Kaynaklı Salgınların Raporlanması ve Veri Toplama Eğitimi” 27-28 Ekim 2016 tarihlerinde EFSA tarafından Parma’da gerçekleştirilmiştir. Eğitimde EFSA’nın,
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tifikası düzenlenmektedir. İhracatta kontrollü yapılarak uygun bulunan ürünlere 271.469 adet Bitki Sağlık Sertifikası
düzenlenmiştir.
• Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makineleri üretim tesisleri ile satış yerleri ile ilgili kontroller artırılarak
devam etmiştir.
• Bitki koruma ürünü takip programı ile ilgili alt yapı çalışmalarında ilerleme sağlanmıştır.
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2. Hayvan Sağlığı
• Sağlık Taraması hastalıkların erken teşhis edilmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem
arz etmektedir. 2016 yılında sürdürülen sağlık taramaları kapsamında hastalıkların erken teşhis edilmesi amacıyla
79.137.698 hayvan sağlık taramasından geçirilmiştir.
• 2016 yılında Kuduz hastalığı ile mücadele etmek amacıyla sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması yanında, “Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” çerçevesinde 105.000 Km2 alanda yaban hayatında
görülen kuduz hastalığına karşı havadan aşılama çalışması yürütülmüştür.
• 2016 yılında Koyun Keçi Vebası hastalığı ile mücadele kapsamında yeni doğan hayvanlar ile daha önce aşılanmamış ergin hayvanlar aşılama programına alınmış ve 12.089.809 küçükbaş hayvan aşılanmıştır.
• 2016 yılında Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı ile mücadele kapsamında 11.575.561 büyükbaş hayvan
hastalığa karşı aşılanmıştır.
• Mavidil Hastalığı ile mücadele kapsamında 2016 yılında 4.569.693 küçükbaş hayvan hastalığa karşı aşılanmıştır.
• 2016 yılı içerisinde 4.595.416 büyükbaş, 14.522.783 küçükbaş hayvan küpelenerek tanımlanmış ve ilgili veri
tabanında kayıt altına alınmıştır.

kapsamları ve bulundurulması mecburi ürünler’’ yönünden kapsamları belirlenmiştir.
• Bilinçli antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç konusunda Muğla, Bolu, Denizli, İzmir, Balıkesir, Konya ve
Afyonkarahisar olmak üzere 7 İlde serbest çalışan veteriner hekimlerden ve entegre işletmelerin sorumlu veteriner hekimlerinden oluşan yaklaşık 600 veteriner hekime farkındalık eğitimi verilmiştir.
• Programlı denetim faaliyetleri kapsamında ve ayrıca şikâyet ve talepler üzerine piyasada yer alan 107 veteriner tıbbi
ürünün kontrolü yapılmış ve uygun bulunmayan ürünler için gerekli yasal işlem gerçekleştirilmiştir.
•13 adedi veteriner biyolojik ürün olmak üzere, toplam 137 adet veteriner tıbbi ürün Bakanlığımızca incelenmiş 15
adedi ilaç 3 adedi de biyolojik ürün olmak üzere toplam 18 adet veteriner tıbbi ürüne pazarlama izni düzenlemiştir.
Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılında 181 adet yeni pazarlama izni başvuru dosyasının ön incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca pazarlama izni olan veteriner tıbbi ürünlerde değişiklik yapılmasına ilişkin 840 farklı başvuru incelenerek
sonuçlandırılmış ve 347 adet ürünün pazarlama izni geçerlilik süresi yeniden değerlendirilmiştir.
• Halk ve hayvan sağlığına yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla İnsan Tüketimine Sunulmayan
Hayvansal Yan Ürün Yönetmeliği çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılında 21 işletme denetlenmiş ve 20
işletmeye işletme onay belgesi verilmiştir.
• “Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi Projesi” çerçe-

• 2016 yılı içerisinde faaliyette bulunan 354 Damızlık Kanatlı İşletmesi ve 75 Kuluçkahanenin sağlık kontrolleri yapı-

vesinde halk sağlığı önemi olan Salmonella etkenlerinin varlığının ve ülkemizdeki dominant serotiplerin belirlenmesine

larak sertifikalandırılmıştır.

amacıyla broylerler, yumurtacı tavuklar ve hindilerden toplam 8.710 adet kümes örneği (altlık, çevre, toz, kemirici,

• 2016 yılı itibariyle Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerimiz 224 adet teşhis ve analiz metodunda akredite yapılmıştır.
• 2016 yılında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde, 1.639.999 analiz yapılmıştır.

yem ve su örnekleri), kesimhanelerden toplam 2.041 kesimhane örneği ve kanatlı gıda örneklerinden 580 adet paketli
karkas ve 1.218 adet yumurta örneği alınarak analiz edilmiştir.

3. Gıda ve Yem Güvenilirliği

• Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında tazminatlı hayvan hastalıklarına yakalandığı için itlaf ve imha edilen

Tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapı-

hayvanların bedelleri sahiplerine tazminat olarak ödenmiştir.

lan çalışmaları neticesinde;

• Hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip 638 işletmede bulunan 198.025 baş hayvan için 34.054.136,55TL

• Bakanlığımızca 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında gıda güvenilir-

destekleme ödemesi yapılmıştır.

liğinin sağlanması amacıyla yürütülen risk esaslı kontrol ve denetim faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında 893.964

• 2016 yılında yetiştiricilerin hayvan hastalıkları ile mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla 230.000 afiş,

denetim gerçekleştirilmiştir.

660.000 liflet basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

• 2016 yılında yem işletmelerinde 21.759 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

• OIE tarafından organize edilen Balkan Ülkelerinde Sokak Köpeği Popülasyonunun Kontrolü Projesi kapsamında so-

• Alo 174 Gıda Hattına 2016 yılı sonu itibariyle vatandaşlarımız tarafından 1.771.000 arama gerçekleştirilmiştir.

rumlu köpek sahipliliğinin öne çıkarılması amacıyla farkındalığın artırılmasına yönelik 10.000 adet afiş, 50.000 adet

• Sağlığa zararlı gıda üreten, taklit veya tağşiş yapan firmalara ilişkin bilgiler Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmak-

Liflet, 5.000 adet Anket Formu, 10.000 adet Oyun Kitabı ve 5.000 adet Stiker basımı gerçekleştirilmiştir.

tadır. Bu kapsamda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 642 firmanın

• Hayvan hastalıkları ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Veteriner Hekimlere yönelik olarak hastalıklar ve

1.323 farklı ürünü kamuoyuna duyurulmuştur.

hastalıklarda numune alma ve gönderme yöntemlerini de içerecek şekilde 20.000 adet Veteriner Hekim El Kitabı

• 2002 yılında akredite kamu gıda kontrol laboratuvarı yok iken, 2016 yılında 41 adet kamu gıda kontrol laboratu-

bastırılmıştır.

varından 38 adedi, 93 adet özel gıda kontrol laboratuvarından 84’ü akredite olarak faaliyet göstermiştir.

• 2016 yılında veteriner tıbbi ürün üretimi yapan 22 tesise İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikası verilmiştir.

• Okul kantin ve yemekhaneleri her dönemde en az bir kez olmak üzere yılda iki kez denetlenmekte olup, 2016

• 2016 yılı içerisinde tüm veteriner ecza depolarının depolama koşullarının güvence altına alınmasına yönelik olarak

yılında da 36.271 denetim gerçekleştirilmiş olup 207 işletmeye idari yaptırım kararı uygulanmıştır.

sıcaklık ve nem haritaları çıkarttırılarak validasyon çalışmaları yaptırılmıştır. Ayrıca Veteriner Ecza Depolarının ‘’faaliyet
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4. Risk Değerlendirme
• Gıda ve yem güvenilirliği, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı konularında bilimsel esaslara dayalı risk değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla kurulan komisyonlardan Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler
Komisyonu güvenilirlik değerlendirmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bulaşanlar Komisyonu bulaşanların insan sağlığı
ile ilgili risklerini bilimsel çerçevede değerlendirerek bilimsel görüş oluşturmakta, bulaşanların gıdalarda bulunabilecek
ve insan sağlığına risk oluşturmayacak maksimum limitlerini bilimsel çerçevede değerlendirerek mevzuat çalışmaları
için tavsiyelerde bulunmaktadır. Yeni kurulan Biyolojik Tehlikeler Komisyonu biyolojik tehlikelerin insan sağlığı ile ilgili
riskleri, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, patojenlerden kaynaklanan mikrobiyolojik tehlikelere yönelik bilimsel çerçevede risk değerlendirme faaliyetlerini yürütecektir.
• Tüketiciler başta olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda tüm tarafların farkındalığının arttırılması, bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli yayım faaliyetleri yürütülmektedir.
• Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu konularda yeni Bilimsel Komisyonların oluşturulması devam etmektedir.

