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Ha y v a n 
Refahı , 
g ü n ü -

müzde toplu-
mun birçok 
farklı kesimi 
için giderek 
önem kazan-
m a k t a d ı r . 
Sürdürülebilir 
tarım açısın-
dan önemi 
ve ekonomik 
yararları ile üreticileri, gıda kalitesi açısın-
dan tüketicileri ilgilendirmekteyken, refah 
koşullarının hayvan sağlığıyla yakın ilgisi 
veteriner hekimler için önem arz etmek-
tedir. Etik açıdan da önem arz etmektedir. 
Özellikle sivil toplum kuruluşları, hayvanlara 

yönelik sorumluluk 
sahibi tutum nede-
niyle konuya müda-
hil olmaktadır. Etik, 
bilimsel, siyasi, 
eğitsel ve kültürel 
boyutlara sahip bir 
konu olan hayvan 
refahı alanında far-
kındalık yaratmak; 
insan ve hayvanlar 
arasında uyumlu 
bir yaşam sağla-

mak için bir önkoşuldur. AB, 30 yılı aşkın 
süredir bu konuda bilimsel çalışmalara ve 
tüketiciler ile paydaşların geri bildirimlerine 
dayanan bir yaklaşımla mevzuat geliştir-
mekte ve hayvan refahı ile ilişkili konularda 
uluslararası düzeyde öncülük yapmaktadır. 

AB’DE HAYVAN REFAHI VE 
TÜRKİYE’NİN UYUMU

Hayvanların fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma durumu olarak açıklanan hayvan 
refahına ilişkin AB’de oluşturulan politikaların başlangıç noktası; hayvanların duygu 
sahibi canlılar olduğunun tanınması ve acı çekmelerine sebep olacak davranışlardan 
korunmalarıdır. 

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Mehdi 
Eker, Avrupa Birliği’ne 
Türkiye’den süt ve süt 
ürünleri ihracatının açılacağı 
müjdesini verdi.

Maria Damanaki, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
için internet üzerinden 
yeni bir Avrupa Piyasa 
Rasathanesini (EUMOFA) 
faaliyete geçirdi.

Avrupa Komisyonu, 2014 
yılı için, başta doğrudan 
ödemeler olmak üzere, 
belirli OTP uygulamalarına 
ilişkin geçici düzenlemeler 
getiren önerilerini 18 Nisan 
2013 tarihinde sundu.     
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Mayıs sayımızda güzel haberlerle sizlerle birlikteyiz:

Süt ve süt ürünlerimize AB kapılarının açılması uzun zamandır bu alanda mücadele veren tüm 
taraflar için sevinç kaynağı oldu. Konuyla ilgili olarak Sayın Bakanımızın değerlendirmelerini 
iç sayfalarımızda bulabilirsiniz. 
 
Diğer güzel haberimiz ise bültenimizle ilgili. Bültenimiz artık e-posta ile tüm Bakanlığımız 
çalışanlarına ulaşıyor. Bizleri arayıp bültenimizin elektronik kopyasını temin etmek isteyen 
tüm mesai arkadaşlarımızın bu habere memnun olacağına inanıyoruz. 

Bu sayımızda 20. yüzyılın bizlere kazandırdığı nispeten yeni bir kavram olan Hayvan Refahı 
konusunu gündemimize aldık. Başlangıcı 19.yy sonlarına kadar uzansa da yeni çağın “moda” 
kavramlarından biri haline gelen hayvan refahı konusunda doğru ve doyurucu bilgiler içeren 
inceleme yazımızı beğeninize sunuyoruz. 

Gündemdeki diğer bir konu olan 2014-2020 dönemi için aday ülkelere tahsis edilecek AB 
fonları (IPA II) ile ilgili bilgilendirme yazımızın da dikkatinizi çekeceğini düşünüyoruz. 

Her zamanki gibi AB’den güncel haberler, güncel AB ve Türk mevzuatından seçmeler ve 
TAIEX faaliyetlerine ilişkin kısa bilgilerin, sadece Bakanlığımız çalışanları için değil tarım 
alanında AB ile ilgili çalışan tüm kesimler için yararlı olmasını umuyoruz. 

 Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker, AB’nin 
Tüketici Sağlığını Koruma Genel 
Müdürlüğü’nün (DG SANCO) Türkiye 
firmalarının AB ülkelerine süt ve 
süt ürünleri satabilecek standartta 
olduğunu kabul ettiğini belirterek, 3 
Nisan 2013 itibariyle ilgili mevzuat 
resmen yürürlüğe gireceğini 
bildirdi. AB Komisyonu, Türkiye’den 
ilk aşamada altı firmanın süt ve süt 
ürünlerinin ihracatına izin verdi. AB, 
2001 yılında Türkiye’den süt ve süt 
ürünleri alımını durdurmuştu.
Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün 
AB pazarına girmesi projesinin 
başarıya ulaştığına dikkati çeken Bakan 
Eker, projenin getireceği avantajları 

şöyle anlattı:
“AB artık diyor ki, ‘Türkiye 
Cumhuriyeti, Bakanlığı ile, özel sektörü 
ile, laboratuvarı ile, güvenlik sistemi 
ile, hayvan hastalıkları mücadele 
sistemi ile artık AB standartlarındadır. 
İkincisi, hayvan sağlığı ve hayvansal 
ürün kalitesinin AB standartlarına 
ulaştığının göstergesi Türkiye 
açısından. AB kriterlerini esas alan 
ülkeler için de bu artık önemli bir 
gösterge. Bazı Orta Doğu ülkeleri 
bile Türkiye AB ülkelerine süt ürünü 
ihraç edemiyor diye Türkiye’den süt 
ürünü ithal etmiyordu. Bunun da artık 
önü açılmış oluyor. Bu da Türkiye için 
önemli bir avantaj.”     

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği 
Kurumu (NVWA), 50 bin ton eti, at eti 
ihtiva edebileceği şüphesi ile toplatmaya 
başladı. Etlerde insan sağlığını tehdit 
edecek herhangi bir kanıta rastlanılmadığı 
belirtildi. Bunun yanı sıra NVWA, 
yapılan ilk araştırma sonucunda Stelten 
firmasında işlenen etlerin nereden 
geldiğinin tam olarak tespit edilemediğini 
de belirtti. Hollanda’da yaklaşık 130 

firmanın, Stelten’dan aldıkları etleri başka 
firmalara satmış olabileceğini belirten 
NVWA, firmalardan bu etlerin mutlaka 
geri çekmelerini istedi. NVWA, 370 
civarında Avrupalı firmanın durumdan 
etkilendiğini açıkladı. Yetkililere göre etler 
Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelere 
ihraç edildi. 

Kaynak: Hayvancılık  Akademisi

AB’YE SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ AÇILIYOR

Atina’daki 12’nci AB – Akdeniz Ortaklık ve Yatırım 
Aracı Konferansı’nda 18 Nisan’da Yunanistan 
Başbakanı Antonis Samaras, Avrupa Yatırım 
Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Philippe de 
Fontaine-Vive ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 
Sekreter Yardımcı Andrew Winbow ile bir araya 
gelen Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB 
Komiseri Maria Damanaki, Akdeniz’de deniz ve 
denizcilik alanında bütün kıyı devletler arasında 
mavi ve sürdürülebilir ekonomi için işbirliğini 
en üst düzeye çıkarma konusunda birlikte 
çalışma kararı aldıklarını açıkladı. Bulgaristan, 
Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, 
Yunanistan, Malta ve Filistin’in denizcilikten 
sorumlu bakanları da Konferansta hazır 
bulundu. Damanaki, mavi ekonomi ile Akdeniz 

için birleşme, bölgesel örgütler ve ilgili bütün 
ülkelerle birlikte çalışarak demokrasiye, refaha, 
büyümeye ve istihdama katkı sağlanabileceğini 
belirtti. Andrew Winbow, sürdürülebilir çevre 
koşulları sağlanmasının önemine dikkat çekti. 
Sürdürülebilirliğin sağlanmasında eğitim ve bilgi 
paylaşımının iki temel alan olduğuna, bunun 
için teknoloji kullanımının önemine vurgu yaptı. 
Philippe de Fontaine-Vive ise istihdam yaratma, 
gıda güvenliği ve güvenilirliği, çevre koruma 
ve mavi büyüme konularında özel sektör 
yatırımlarının da önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: EU Rapid

AKDENİZ’DE MAVİ EKONOMİ VE DENİZCİLİK İŞBİRLİĞİ 

HOLLANDA ETLERİNİ GERİ TOPLUYOR

AB’den Haberler
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Komisyon, Parlamento ve 
Konsey ile yeni kuralların 1 
Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe 
girmesini sağlamak üzere, OTP 
reformu tartışmalarının Haziran 
sonuna kadar sonuçlandırılma-
sı için yoğun şekilde çalışma-
sına rağmen, Üye Devletlerin 

bu tarihe kadar yeni kuralla-
ra yönelik gerekli idari usulleri 
uygulamaya koymaları pek ger-
çekçi görünmüyor. Dolayısıyla, 
özellikle doğrudan ödeme siste-
mi açısından devamlılığın sağla-
nabilmesi için geçici düzenle-
melerin yapılması gerekli. Bu 

da Tek Ödeme Programı’na, 
Tek Alan Ödemesi Planı’na ve 
Madde 68 kapsamındaki öde-
melere ilişkin mevcut kuralların 
2014 yılı için de geçerli olaca-
ğı anlamına geliyor. Dolayısıyla 
Yeşillendirme (Greening) gibi 
yeni oluşturulan kurallar, 2015 

başlangıcına kadar uygulana-
mayacak. Önerilerde, kırsal 
kalkınma için iki programlama 
dönemini arasındaki zaman 
boşluğunu doldurmak için de 
geçici kuralların getiriliyor.

Kaynak: AB Komisyonu

Avrupa Birliği ile serbest ticaret 
müzakerelerine başlamaya hazırlanan 
ABD’den Brüksel’in GDO’lu ürün ve 
şarap konusundaki politikalarına 
eleştiriler geldi. ABD Ticaret 
Temsilciliği’nin hazırladığı bir raporda, 
AB’nin getirdiği kısıtlamaların, ‘Avrupa 
Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) 
olumlu değerlendirmelerine rağmen 
yeni GDO’ların onay sürecinde 
aksamalara yol açtığı’ belirtildi.
Temsilcilik aynı zamanda AB’nin, gıda 
ürünlerinde genetik mühendisliğe 

uğramış içeriğin takip edilmesi için 
‘ticari açıdan mümkün olmayan 
gereksinimler getirmesini’ de 
eleştirdi. GDO’lu ürünler ABD’de 
serbestçe yetiştirilirken şu anda 
AB’nin üretimine izin verdiği yalnızca 
iki GDO’lu tarım ürünü bulunuyor. 
Aralarında Almanya ve Fransa’nın da 
bulunduğu sekiz AB ülkesi ise bunlara 
da izin vermeme kararı aldı. 

   
Kaynak: Euractiv

2014 İÇİN OTP GEÇİŞ 
DÜZENLEMELERİ

1997-2004 yılları arasında 
Polonya Tarım ve Bölgesel 
Kalkınma Bakanlığında 
Müsteşar ve başmüzakereci 
olarak görev yapan Jerzy 
Bogdan Plewa, 16 Nisan 2013 
tarihinde Avrupa Komisyonu 
Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Genel Müdürlüğüne 
(DG AGRI) Genel Müdür 
olarak atandı. Bir dönem 
Bakanlığımızda AB üyelik 
sürecindeki çalışmalara 
yol göstermek amacıyla 
danışman olarak çalışan 
Plewa, halihazırda 2006 
yılından bu yana DG AGRI’de 
Genel Müdür Yardımcısı 
olarak hizmet vermekteydi. 

Kaynak: AB Komisyonu

Avrupa Komisyonu, 2014 yılı için, başta doğrudan 
ödemeler olmak üzere, belirli OTP uygulamalarına ilişkin 
geçici düzenlemeler getiren önerilerini 18 Nisan 2013 
tarihinde sundu.                                        

PLEWA, DG AGRI 
GENEL MÜDÜRÜ 
OLARAK ATANDI

ABD’DEN AB’NİN GDO POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ GELDİ

AB’den Haberler
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Piyasa Gözlemi, arz zinciri boyunca balıkçılık 
ve yetiştiricilik ürünlerinin birimi, değeri ve 
fiyatı hakkında güncel veri sunan AB çapında 
etkileşimli bir web-aracı. Damanaki, Piyasa 
Gözlemi için “eğer balıkçılık ve yetiştiricilik 
ürünleri için pazar eğilimleri ve pazarı etkileyen 
faktörleri bilmek istiyorsanız, Piyasa Gözlemi, 
sizin için bir araçtır. Bugün önemli olan 
üretimin hacmi değil değeridir. Bu modern araç 
aracılığıyla, doğru ve gerçek zamanlı piyasa 
bilgileri ile ekonomik aktörleri güçlendireceğiz” 
açıklamasında bulundu.
Avrupa Piyasa Gözlemi, ithalat, ihracat ve 
tüketim eğilimleri hakkında her gün güncellenen 
veriler içeriyor. Bu araç, daha önce çeşitli 
kaynaklardan, çeşitli biçimlerde ve dilde 
yayılan bilgileri tek bir yerde gruplandıran çok 
dilli, kullanıcı dostu ve ücretsiz bir web-aracı 

SU ÜRÜNLERİNDE YENİ PİYASA GÖZLEMİ
BALIKÇILIK VE YETİŞTİRİCİLİKTE ON-LINE GÖZLEM

Sığır eti ürünü olarak satılan 
bazı dondurulmuş gıdalarda at 
etine rastlanması, Avrupa’da çok 
sayıda ülkenin adının karıştığı bir 
skandala yol açmıştı. Komisyon, 
skandalın ardından yürüttüğü 
DNA testlerinin ilk sonuçları 
açıkladı. Teste giren sığır eti 
ürünlerinin % 5’inde at etine 
rastlandı. AB ülkelerinde teste 
giren 4.144 üründen 193’ünde 
at eti bulundu. Rapora göre 
en çok Fransa’da test edilen 
ürünlerde at DNA’sına rastlandı. 

Fransa’yı Yunanistan takip ediyor. 
Numunelerin % 0,5’inde, insan 
tüketimi yasak olan fenilbütazon 
maddesine rastlandı. AB, 
skandalın bir ‘sahtecilik’ olayı 
olduğunu ve sağlık açısından bir 
tehlike bulunmadığını belirtirken 
bazı STK önderleri, fenilbütazon 
varlığının gıda güvenilirliği 
standartlarının karşılanmamasına 
işaret ettiğini bildirdi.

Kaynak: Globalmeatnews, 
Euractive

Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu AB 
Komiseri Maria Damanaki, her yıl 24 
Nisan’da düzenlenen Brüksel Deniz Ürünleri 
Fuarını ziyaret etti. Bu fuarda Damanaki, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği için 
internet üzerinden yeni bir Avrupa Piyasa 
Gözlemini (EUMOFA) faaliyete geçirdi.

olarak tanımlanmakta. Örneğin, üç tıklama ile 7 Avrupa 
ülkesindeki 14 pazar yerinde Nisan ayı başlarında görülen 
morina fiyatlarına ulaşabiliyor. Yine kolayca, herhangi bir 
türün seçilen dört ülkedeki toptan ve perakende satış 
fiyatları hakkında araştırma yapılabiliyor. Aynı şekilde, 
belirli bölgede AB ülkeleri tarafından avlanan, yetiştiriciliği 
yapılan, ithal edilen veya tüketilen türlere ilişkin bilgilere 
basit bir arama ile ulaşılabiliyor. Ayrıca bu araç herhangi bir 
aramanın değişkenlerini güncel sonuçları elde etmek için 
kaydetme fırsatı tanıyor.
Avrupa Piyasa Gözlemi, yapısal planlama ve karar alma 
mekanizmasını kolaylaştırmak için Avrupa Komisyonu 
tarafından geliştirildi. Bu araç Komisyon tarafından 
yönetilmekle birlikte veriler esas olarak üye ülkeler ve 
Avrupa kurumlarındaki kamu kurum ve kuruluşlarından 
elde ediliyor.
Bu aracın piyasa şeffaflığını sağlaması, istikrarı 
desteklemesi, üreticilerin yeni pazar fırsatlarını 
belirlemelerini ve üretim değerlerini optimize etmelerini 
sağlaması bekleniyor. Sonuç olarak, Piyasa Gözleminin 
sadece hacme dayalı üretim stratejilerinden uzaklaşmaya 
yardımcı olması ve böylece, sosyal, ekonomik ve çevresel 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunması öngörülüyor.

Kaynak: AB Komisyonu

AT ETİ SKANDALI: AB, SONUÇLARI AÇIKLADI

 

AB’den Haberler
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At eti skandalından sonra Avrupa kamuoyunda 
tüketiciye sunulan balık türlerinin isminlerinin doğru 
olup olmadığı hakkında endişeler oluşmaya başladı. Yeni 
türlerin piyasaya sürülmesi ve tüketilen pahalı türlere 
göre ucuz olması, yeni türlerin ikame şansını arttırdı.  
İngiltere ve İrlanda’da yapılan çalışmalara göre morina 
olarak tüketime sunulan türün kömür balığı ve panga 
balığı olduğu tespit edildi.
Dolayısıyla bu konu reform sürecinde Ortak Balıkçılık 
Politikasının da gündemine taşındı. Balık ve balık 
ürünlerinin etiketlenmesi konusunda henüz bir uzlaşma 

olmamasına rağmen, Konsey etiketlerde bilimsel adın 
zorunlu olması gerektiğini vurguladı. Tüketiciler için 
balığın taze tüketimi önem taşıdığından, etiketlerde 
avlanma tarihinin de bulunması gerektiği reform 
sürecinde Komisyonun önerileri arasında yer aldı. 
Ayrıca balıklarda etiketleme unsurunun AB’deki küçük 
ölçekli balıkçılar için bir rekabet avantajı sağlayacağı gibi 
tüketiciler için de talebi artıracağı düşünülüyor.

Kaynak: BBC, CFP Reformwatch, Damanaki Blog

    

SU ÜRÜNLERİNE YENİ ETİKETLEME

Bulgaristan Tarım 
Bakanlığı, 1997 yılında Türk 
yetkili makamları tarafınca 
yumurta ve süt ürünlerine 
konulan ithalat yasağının; 
iki ülke arasındaki uzun 
süreli müzakereler 

sonucunda bu ürünlere 
ilişkin ithalat sertifikaları 
üzerinde anlaşmaya 
varılmasıyla 16 yıl sonra 
kaldırıldığını açıkladı.                                             

Kaynak: thepoultrysite

BULGARİSTAN’DAN 
İTHALAT YASAĞI KALKTI

AB’den Haberler

AB Komisyonu okullarda meyve 
ve sebze dağıtılmasına olanak 
sağlayan “Okul Meyvesi Programı” 
kapsamında ayrılacak AB fonunu 
26 Mart 2013 tarihinde onayladı. 
Böylece program, bu dönemle 
birlikte beşinci kez uygulanmış 
olacak.
Bu program, AB genelinde önemli 
bir girişim. Çünkü bu sayede 
okul çağındaki çocuklara erken 
yaşlardan itibaren, ileriki yaşlarda 
da sürdürecekleri, iyi beslenme 
alışkanlıkları kazandırılması 

hedefleniyor.
24 üye ülke, bu programa katılım 
sağlayacaklarını belirtirken; 
İsveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık 
programdan gelecek yıl çekileceğini 
açıkladılar. Proje kapsamında 
kullanılabilecek 88 Milyon Avrodan 
en fazla faydalanacak ülkeler ise 
sırasıyla İtalya, Polonya, Almanya, 
Romanya, Fransa, Macaristan, 
İspanya ve Çek Cumhuriyeti olacak.

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB OKULLARA MEYVE DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR 

EFSA, AKRILAMID İLE 
İLGILİ VERİ TOPLUYOR 
Isıl işlem sırasında 
nişastalı gıdalarda oluşan 
bir kanserojen madde 
olan Akrilamid, yeniden 
EFSA’nın gündemine 
geliyor. EFSA, gıda 
işletmecilerinden ve diğer 
paydaşlardan,  gıda ve 
içeceklerde Akrilamid 
bulunma limitleri için 
2010 yılından sonra elde 
edilmiş analitik verileri ve 
resmi kontrol sonuçlarını 

talep etti. 30 Haziran 
2013 tarihine kadar 
iletilebilecek bu bilgiler, 
EFSA’nın Akrilamid’e ilişkin 
gelecekteki çalışmalarını 
destekleyecek.

Kaynak: EFSA
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Bilindiği üzere Avrupa Birliği, aday ve potansiyel aday 
ülkelere yönelik Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
ile bu ülkelerin AB standartlarına, politikalarına ve 
müktesebatına uyum çabalarına destek olmaktadır. 
2007 – 2013 dönemini kapsayan IPA I, çerçeve olarak 
beş bileşenden oluşmakta, Kırsal Kalkınma Bileşeni 
(IPARD) de programın beşinci bileşeni olarak yer 
almaktadır.

2014 – 2020 dönemine yönelik yeni yar-
dım programı (IPA II) ile ilgili olarak ise, 
Avrupa Komisyonu 7 Aralık 2011 tarihin-
de IPA II Taslak Tüzüğünü yayımlamış-
tır.  Komisyon tarafından IPA II için 14.1 
milyar Euro kaynak tahsis edilmesi ve 
fon dağılımının “Ülke Strateji Belgeleri” 
doğrultusunda yapılması önerilmektedir.  
Komisyon’un bu Taslak Tüzük’teki önce-
liği, birinci programın görece karmaşık 
ve detaylı çerçevesini basitleştirmek ve 
faydalanıcı ülkelere yönelik AB yardımı-
nı kolaylaştırmaktır. Bu doğrultuda yeni 
Tüzük Taslağında IPA’nın yapı ve işleyişine ilişkin bir 
takım köklü değişiklikler getirilmektedir:

• Bileşenli yapı kaldırılarak “politika alanları yaklaşı-
mı” getirilmekte, böylece bileşen temelli fon dağılı-
mından politika alanları temelli fon dağılımına geçiş 
öngörülmektedir.
• Önceki dönemde etkin bir şekilde kullanılamayan 
fonlar göz önünde tutularak, yeni dönemde yıllar 
arası ve politika alanları arasında fon transferlerinin 
mümkün hale getirilmesi düşünülmektedir. Böylece 
zamanında kullanılamayan fonların kaybının önüne 
geçilmesi mümkün olabilecektir.
• Ülkeler arasında, aday/potansiyel aday ayrımı kaldı-
rılmaktadır.
• Yardımların her bir ülkenin ihtiyaç ve özelliklerine 
göre yapılması amacıyla, Çok Yıllı Endikatif Planlama 
Belgesi (MIPD) ve Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve 
Belgesi yerine Komisyon tarafından Ortak Stratejik 
Çerçeve Belgesi ve Ülke Strateji Belgeleri’nin hazırlan-
ması öngörülmektedir.
• Performansa dayalı anlayış getirilerek, ülkelerin stra-
tejik hedeflerine ulaşma ve hazmetme kapasiteleri 
bazında ödüllendirilmeleri öngörülmektedir.
• Yıllık, çok yıllı, ülke spesifik ve çok ülkeli program-

ların oluşturulmasına imkan sağlayan bir yapı getiril-
mektedir. Bu yapı ile programların çeşitlilik çerçeve-
sinde daha geniş bir yelpazede oluşturulması planlan-
maktadır. 
• Doğrudan Bütçe Desteği mekanizması ile belirli 
bir tutarın, bir takım koşulları karşılaması kaydı ile 
bir ülkenin hazinesine aktarılması önerilmektedir. Bu 
desteğin verilmesi için, Ulusal ve Sektörel Stratejilerin 

Komisyon tarafından uygun görülmesi, 
AB tarafından sürekli izleme ve denetim-
lerin yapılması gerekmektedir. 
• Uluslararası finans/donör kuruluşları 
ile yakın işbirliği vizyonu ile Türkiye’ye 
yönelik olarak  “Türkiye Yatırım 
Programı” (TIP) getirilmektedir. TIP, 
Türkiye’deki öncelikli projeler için farklı 
finans, uzmanlık ve kredi kaynaklarının 
bir havuz içinde değerlendirilmesi ve 
koordine edilmesi amacını taşımaktadır. 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, 
yeni IPA programında yıllar ve politika 

alanları arasında fon transferini mümkün kılan daha 
esnek bir yapının öngörülmesi, genel olarak olumlu 
bulunmaktadır. Yine Taslak Tüzük’te belirtildiği üzere 
yeni dönemde akreditasyon süreçlerinin basitleşti-
rilmesi ve hızlandırılması hedefi ile Tüzük’te çok yıllı 
sektörel yaklaşıma vurgu yapılması da olumlu nitelen-
dirilebilecek hususlar arasındadır.

Bununla birlikte, yeni dönem IPA bütçesinde ciddi bir 
artış olmadığı düşünüldüğünde, aday/potansiyel aday 
ayrımı yapılmadan ülkelerin ihtiyaçları ile teknik kapa-
siteleri dikkate alınarak yardımların yapılacak olması, 
Türkiye’ye ayrılan fon miktarında görece bir azalma-
nın olabileceğini akıllara getirmektedir. Ayrıca yeni 
dönem için öngörülen performans uygulaması ile ilgili 
olarak, performans kriterlerinin ne olacağı konusunda 
ve genel olarak yeni programın detayları ile ilgili ola-
rak bir netlik sağlanamamıştır. Bu gibi belirsizliklerin 
yeni programın uygulama tüzüğünün yayımlanması ile 
giderilebileceği düşünülmektedir. 

Bahse konu IPA II Çerçeve Tüzüğünün bu yıl içerisinde, 
Uygulama Tüzüğünün de gelecek yıl ortasında yayım-
lanması beklenmektedir. Yine Türkiye’nin katkılarıyla 
AB tarafından hazırlanan Ülke Strateji Belgesinin 2013 
yılı sonuna kadar sunulması planlanmaktadır. 

SU ÜRÜNLERİNE YENİ ETİKETLEME
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPA II)

AB OKULLARA MEYVE DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR 

EFSA, AKRILAMID İLE 
İLGILİ VERİ TOPLUYOR 
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1. “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adıyla yeniden 
teşkilatlandırılmasına ilişkin 2013/4553 sayılı Bakanlık Kurulu Kararı” 27.04.2013, No: 28630
2. “Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (Tebliğ No: 2013/12)” 10.04.2013, No:28614
3. “Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2013/11)”. 11.04.2013, 
No:28615
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği”, 
“Fındık Lisanslı Depo Tebliği”, “Hububat, Baklagiller Ve Yağlı tohumlar Lisanslı Depo Tebliği”, “Kuru Kayısı 
Lisanslı Depo Tebliği”, “Pamuk Lisanslı Depo Tebliği”, “Zeytin Lisanslı Depo Tebliği” ve “Zeytinyağı Lisanslı 
Depo Tebliği”. 12.04.2013, No:28616 
5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hazırlanan “Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”. 25.04.2013, No:28628
6. “Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik”, 02.05.2013, 
No: 28635

1. Zeytinyağı ve zeytin kalıntı yağı karakteristikleri ve ilgili analiz yöntemlerine ilişkin 2568/91 sayılı 
Tüzüğü değiştiren 26 Mart 2013 tarih ve 299/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 
2. İnsan tüketimine yönelik çiğ süt ve süt ürünlerinin Avrupa Birliği’ne girişine ilişkin hayvan ve halk 
sağlığı ile veteriner sertifikası şartları ortaya koyan 605/2010 sayılı tüzüğü değiştiren 27 Mart 2013 tarih 
ve 300/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
3. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Tüzüğü uyarınca, aktif maddeler için veri gerekliliklerini ortaya koyan 1 Mart 2013 tarihli ve 283/2013 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 
4. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Tüzüğü uyarınca, aktif maddeler için veri gerekliliklerini ortaya koyan 1 Mart 2013 tarihli ve 284/2013 
sayılı Komisyon Tüzüğü
5. Yumurta için pazarlama standartlarına ilişkin 1234/2007 sayılı Tüzüğün uygulanması için detaylı 
kuralları belirleyen 589/2008 sayılı Tüzüğü değiştiren 16 Nisan 2013 tarih ve 342/2013 sayılı Komisyon 
Uygulama Tüzüğü
6. Farmakolojik olarak aktif maddeler ve bunların hayvansal kökenli gıda maddelerindeki maksi-
mum kalıntı limitlerine ilişkin sınıflandırılmasıyla ilgili 37/2010 sayılı Tüzük ekini monepantel madde 
bakımından değiştiren 29 Nisan 2013 tarih ve 394/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
7. Organik üretime yönelik kontrol sistemi ile ilgili 889/2008 sayılı Tüzüğü değiştiren 29 Nisan 2013 tarih 
ve 392/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

AB, bitki koruma ürünlerinde bixafen, maltodekstrin, halosulfuron-methyl, Bacillus firmus I-1582, 
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, potassium 
phosphonates, Candida oleophila strain O , spiromesifen, ve Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901 
adlı aktif maddelerin kullanımını onaylamıştır. Anılan aktif maddeler, 540/2011 sayılı Komisyon Uygu-
lama Tüzüğünün ekindeki listeye ilave edilmiştir. 

1. 17 Nisan 2013 - AGR 47182 “HACCP (Bölgesel Eğitim Programı) Çalıştayı”
2. 25 Nisan 2013 - AGR 52188 - “Yem İşletmelerinde HACCP Prensiplerinin Uygulanması Çalıştayı”
3. 30 Nisan 2013 - AGR 51596 - “Coğrafi İşaretlerin Resmi Kontrolleri Çalıştayı”
4. 06 Mayıs 2013 - AGR IND/EXP 53248 “IPARD Uygulama Analizi Uzman Görevi”

Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve sunumlar TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir. 
http://new.eur-lex.europa.eu

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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AB’DE HAYVAN REFAHI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU
Hayvan refahı, hayvanlara doğal davranışlarını 
göstermelerine imkân tanıyacak şartların 
sağlanmasıyla, “zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma 
durumu” olarak açıklanmaktadır. 
1800’lü yıllarda İngiltere’de hayvan refahının 
önemine dair görüşlerin dile getirilmesine rağmen 
20.yy ortalarına kadar kayda 
değer gelişmeler olmamıştır. 
İngiliz yazar Harrison’un 1964’te 
“Makineleşmiş Hayvanlar” 
kitabının yayınlanması, İngiliz 
hükümetince 1965’te Brambell 
Komitesi’nin kurulmasını 
sağlamıştır. Komitenin önerileri 
doğrultusunda ilerleyen yıllarda 
Çiftlik Hayvanları Refahı Konseyi, 
hayvanlara “beş özgürlüğün” 
sağlanması gerektiğini ortaya 
koyar: Hayvanlar normalden uzun 
süre aç ve susuz bırakılmamalı, 
uygun ve rahat barındırma koşulları sağlanmalı, 
acı, yaralanma ile hastalıklardan korunmalı ve 
hastalananlar tedavi edilmeli, doğal davranışlarını 
sergileyebilmeli, korku ve stresten uzak koşullarda 
barındırılmalıdır. Hayvan refahı ile ilgili olarak 
uluslararası düzeyde ilk önemli anlaşma 1978’de 
ilan edilen UNESCO Hayvan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’dir. 
Günümüzde refah alanında başlıca sorunlar; 
yumurtacı tavukların geleneksel kafeslerde dar 
alanlarda yetiştirilmesi, ineklerde topallıklar, 
domuz ve buzağıların bireysel bölmelerde 
tutulması, nakil ve kesim sırasında istenmeyen 
uygulamalar, pet hayvanlarında kulak ve kuyruk 
ile çiftlik hayvanlarında boynuz kesimi, hayvanat 
bahçeleri, sirkler ve yunus parklarındaki olumsuz 

koşullardır. Entansif yetiştiricilikte yüksek verim 
amacıyla zorlayıcı besleme ve barındırma 
koşulları, artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarına 
cevap verebilmek amacıyla endüstriyel üretimin 
benimsenmesi dolayısıyla hayvan refahı açısından 
olumsuz koşullar oluşturmuştur.

Öte yandan hayvan refahı 
alanında özellikle gelişmiş 
ülkelerde birçok yasal 
düzenleme yapılmakta 
ve tüketiciler organik 
üretim, hayvan refahı gibi 
kriterleri dikkate almaktadır. 
Zira “çiftlikten sofraya” 
tüm aşamalarda hayvan 
refahına olumlu etki yapan 
uygulamalar, gıda kalitesini 
ve dolayısıyla ürünün rekabet 

gücünü artırmaktadır. 
Hayvan refahının iyileştirilmesi 

ile stres azaltılmaktadır. Stresin azalması, 
hayvanlarda vücut bağışıklık sisteminin 
baskılanmasını önleyip hastalıkların ortaya çıkma 
riskini azaltmaktadır. Refah için gerekli koşulların 
sağlanmasıyla aynı zamanda hayvanlardan 
insanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklar ile hayvansal 
ürünlerdeki antibiyotik ve diğer kalıntıların sebep 
olduğu olumsuz etkiler önlenerek halk sağlığı da 
korunacaktır.
AB’DE HAYVAN REFAHI
AB, Amsterdam Antlaşması protokolüne 
göre hayvanları; “Korunması gereken, duygu 
sahibi varlıklar” olarak tanımaktadır. Avrupa 
Komisyonu’nun bu alandaki temel amacı 
hayvanların acı çekmesini önlemek ve hayvan 
sahipleri ile bakıcılarının minimum refah 

Işık ERŞAN, AB Uzman Yrd.
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gereksinimlerine saygı duymalarını zorunlu 
kılmaktır. 
“2012-2015 Hayvan Refahı Strateji”si, refah 
standartlarını geliştirerek, tüm AB ülkelerinde 
uygulanmasını sağlamayı amaçlar. Avrupa’nın 2 
milyar civarında tavuk ve hindi ile 300 milyon 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanının nasıl 
barındırılacağı, besleneceği, nakledileceği ve 

kesileceği konusunda iyileştirmeler hedeflenir. 
Ayrıca deney amaçlı kullanılan (yılda yaklaşık 12 
milyon) ve hayvanat bahçelerinde barındırılan 
hayvanları kapsar. “Herkes sorumludur” 
prensibiyle hazırlanan strateji; çiftçiler, veteriner 
hekimler, hayvan refahı organizasyonları ve 
uzmanlarla yapılan istişarelerle hayvanların yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve Avrupa menşeli gıda 
ve tarımsal ürünlerin rekabet gücünü artırmayı 
öngörür. 
Topluluk mevzuatı, hayvanları gereksiz nedenle 
acı çekmelerinden korumak amacıyla hayvan 
yetiştiriciliği, nakil sırasında refah ve hayvanların 
kesim sırasında korunmaları olmak üzere üç temel 
alanda asgari standartları belirler.  
Yetiştiricilikte Hayvanların Korunması
Çiftlik Hayvanlarının Korunması (98/58/EC sayılı 
direktif)
Tüm üye ülkeler Çiftlik Hayvanlarının Korunması 
için Avrupa Konvansiyonu’nu imzalamışlardır. 

İlgili direktif, gıda, yün, deri veya kürk ile çeşitli 
tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların 
korunması hususunu düzenler. Hayvan refahı 
açısından gerekli yetiştirme koşulları; hayvan 
bakıcılarının ilgili mesleki bilgi ve becerilere 
sahip olması, barınaklardaki hayvanların günde 
en az bir kez denetimi ile hasta ve yaralanmış 
olanların tedavi edilmesi, son üç yıla ait tedavi 
kayıtlarının tutulması, hayvanların yaralanmadan 
dolaşabilecekleri alana sahip olmaları, bina 
yapımında temizlenebilir materyaller kullanılması, 
yeterli havalandırma ve aydınlatma, sıcaklık ve 
göreceli nemin kabul edilebilir düzeylerde olması, 
hayvanlara düzenli aralıklarla yeterli ve uygun bir 
diyet ile su verilmesi, tıbbi tedavi ya da koruma 
amaçlı veya zooteknik tedavi amacıyla verilen 
maddeler haricinde madde uygulanmaması, acı 
verici veya yaralanmaya neden olacak üreme 
metotları uygulanmamasıdır.
Üye ülkeler, yetkili ulusal makamlarca denetimlerin 
yürütülmesini sağlar. Denetimler Komisyona 
raporlanır. Komisyon bu raporlarla denetimleri 
uyumlaştırmak için teklifler hazırlar. Her beş 
yılda bir Komisyon, Konseye söz konusu tüzüğün 
uygulanmasına ilişkin, iyileştirmeye yönelik 
teklifleri içeren bir rapor sunar. Konsey çoğunluk 
oyuyla teklifi onaylar.
AB, konu hakkında eğitim 
ve farkındalık yaratmak için 
birçok proje yürütmektedir. 
Örneğin, hedef grubu 9-12 
yaş çocuklar olan “Farmland” 
isimli bilgisayar oyunu, 
çocukların refah koşulları 
hakkında bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Et Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Tavukların 
Korunması (2007/43/EC sayılı direktif)
Etçi (Broiler) tavukların, yüksek yoğunluktaki 
işletmelerde hayvan refahının sağlanması temel 

İnceleme
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amaçtır. Mevzuat, 500 tavuktan az hayvan beslenen 
işletmeleri kapsamaz. Yüksek yoğunluktaki 
işletmelere kafes yoğunluğunda 33 kg/m2 üst sınırı 
getirilmiştir. 42 kg/m2’ye kadar yoğunluk ise özel 
izne tabidir. Ayrıca havalandırma, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine ilişkin donanım gereklidir. Personel 
kafes yoğunluğu, hayvan psikolojisi ve bakımı ile 
biyogüvenlik alanlarında eğitim almalıdır.
Yumurtacı Tavukların Korunması (1994/74/EC 
sayılı direktif)
Mevzuat 350’den az yumurtacı tavuğa sahip 
işletmeleri ve damızlık yumurtacı tavuk yetiştiren 
işletmeleri kapsamaz. Aydınlatma periyodunda 
karanlık günün üçte biri kadar olmalıdır. Üye 
devletlerde yetkili makamlar, işletmeleri kayıt 
altına alarak, yumurtaların izlenebilirliğinin 
sağlanması amacıyla işletme numarası vermek 
ve mevzuattaki hükümlerin uygulanmasına 
ilişkin gerekli denetimleri yapmakla sorumludur. 
Zenginleştirilmemiş kafeslerde yetiştiricilik 1 Ocak 
2012 tarihi itibariyle yasaklanmıştır.

Zenginleştirilmemiş 
kafeslerde yetiştiricilik

Zenginleştirilmiş ka-
feslerde yetiştiricilik 
(altlık, folluk ve tünek 
mevcut)

Tavuk başına asgari 550 
cm2 alan

Tavuk başına asgari 750 
cm2 alan

Yem olukları (uzunluğu 
tavuk sayısı x asgari 10 
cm şeklinde hesaplanır)

Uzunluğu kafesteki 
tavuk sayısı x 12 cm 
şeklinde hesaplanan 
yemlikler 

Kafesler kafes alanının 
% 65 üzerinde ve en az 
40 cm yüksekliğinde 
olmalıdır.

Yükseklik kullanılabilir 
alan yüksekliği olan 40 
cm+20 cm olmalı, kafes 
katları arasında en az 
90 cm genişliğinde kori-
dorlar bulunmalıdır.

Alternatif sistemler (tavukların serbestçe 
dolaşabildiği sistemler) için gerekli donanımlar; 
Doğrusal (tavuk başına asgari 10 cm) ya da dairesel 
(asgari 4 cm) beslenme hattı, doğrusal (tavuk 
başına asgari 2,5 cm) ya da dairesel (asgari 1 cm) 
su olukları, her 7 tavuk için en az 1 yataklık, tavuk 

başına en az 15 cm olacak şekilde tünekler, tavuk 
başına asgari 250 cm2 altlıkla kaplı alan olarak 
sayılabilir. Yoğunluk m2 kullanılabilir alan başına 
9 tavuğu geçmemelidir. Kafeslere uygun tırnak 
kısaltıcılar yerleştirilmelidir. 
Buzağıların Korunması (2008/119/EC sayılı direktif)
Besi amaçlı barındırılan buzağıların engellenmeden 
yatabilmelerini sağlayacak kadar alanları olmalı, 
8 haftadan büyük buzağılar hastalık durumu 
haricinde ayrı ağılda bulundurulmamalıdır. Gruplar 
halinde bulundurulmaları durumunda; 150 kg canlı 

ağırlık altı için asgari 1,5 m2, 220 kg’den düşük 
olanlar için 1,7 m2 ve 220 kg üzeri için 1,8 m2 
alan temin edilmelidir. Yeterli havalandırma ve 
ışıklandırma sistemleri olmalı ve günlük denetimler 
gerçekleştirilmelidir. Buzağılar doğduktan sonraki 
ilk 6 saat içinde kolostrum (ağız sütü) almaya 
başlamalıdırlar. Hayvanlar günde en az iki kere 
beslenmelidir.
Domuzların Korunması (2008/120/EC sayılı 
direktif)
Kısırlaştırma, kuyruk kesimi ve dişlerin çekilmesi 
gibi ağrılı operasyonlar için bir çerçeve teşkil eder. 
Mevzuata göre 10 kg altındaki domuzlara asgari 
0,15 m2 alan, 110 kg üzerine 1 m2 alan sağlanmak 
zorundadır. Dişi domuzlarda ise hayvan başına 
asgari 1,64 – 2,25 m2 alan temin edilmelidir. 
Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz aylarda söz konusu 
direktife ilişkin, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, 

İnceleme
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Almanya, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’e; dişi 
domuzların gebelikleri süresince gruplar halinde 
barındırılması alanında direktifin uygulanmasını 
gerekli kılmaları için çağrıda bulunmuştur.
Hayvanat Bahçelerinde Hayvanların 
Barındırılması (1999/22/EC sayılı direktif)
Hayvanat bahçeleri için gerekli lisansların temin 
edilmesi ve istenen koşulların sağlanmasına ilişkin 
düzenli kontrollerin yapılmasıyla vahşi hayvanların 
ve biyoçeşitliliğin korunması amaçlanır.  İşletme 
lisansı alabilmek için hayvanat bahçeleri; 
halkı biyoçeşitliliğin korunması hususunda 
bilinçlendirmeli, hayvanların kaçmasını ve 
dışarıdan evcil hayvan girmesini engellemeli, 
barındırılan hayvanlara ilişkin gerekli kayıtları 
tutmalı ve hayvanların üremeleri, yeniden nüfus 
oluşturulması, vahşi yaşama kazandırılmaları gibi 
türlerin korunması amaçlı araştırmalara katılmalı 
ve/veya bilgi temin etmelidirler.
Balık Refahı (98/58/EC sayılı direktif)
2005 yılında kabul edilen Konseyin tavsiye 
kararı, balıkların refahı konusunda asgari 
standartları belirlemiştir. Tavsiye kararına göre; 
balık çiftliklerinde sorumlular, balıkların sağlık 
durumlarını kontrol etmek, çevresel koşulların 
uygunluğunu değerlendirmekle yükümlüdürler. 
Balıkların beslenmesi, yakalanması ve sağılması 
bu konuda eğitim sahibi personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Çiftlikteki bina, bölme ve 
donanımların yapısı balıkların strese girmesine 
ve yaralanıp acı çekmelerine neden olmamalı, 
hava koşullarına uygun, balıkların kaçmasını ve 
dışarıdan vahşi hayvan girişini önleyici şekilde 
tasarlanmalıdır. Suyun bulaşma riski minimize 
edilmeli, yeterli yem verilmeli, balıklar gerekli 
durumlarda büyüklüklerine göre ayrılmalıdır. Stok 
yoğunluğu ayarlanırken hayvan sağlığı ve refahı 
ile su kalitesi ve besleme teknolojisi göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Hayvanların Nakil Sırasında Refahı
1/2005 (EC) sayılı yönetmelik ile 64/432/EEC ve 
93/119/EEC sayılı direktifler ve 1255/97 (EC) sayılı 
yönetmelik
 Hayvanların taşınma esnasında acı çekmeden ve 
yaralanmadan, ihtiyaçlarının karşılandığı uygun 
koşullarda bulundurulmaları temel amaçtır. 
Düzenlemeler, nakliyeciler, organizatörler, 
sürücüler ve bakıcıları (toplama merkezleri, 
mezbahalar ve çiftliklerde görevli personel) 
kapsar. İlgili tüm personelin eğitim alması 
gereklidir. Ayrıca sürücü ve nakliyede görevlilerin 
yetkili makamlarca tanınan bir eğitime katılarak, 
eğitim sonrasında yapılan sınavda başarılı olması 
ve yetki belgesi almaları gerekir. 
65 km üzeri mesafedeki yolculuklarda, 
nakliyeciler yetkili donanım ve uygun personele 
sahip olduklarını kanıtlayarak üye devletten 
onay belgesi almak zorundadırlar. 8 saati aşan 
yolculuklarda, sürücü ve görevli personelin 
sertifikaları, izlenebilirlik ve araç hareketlerine 
dair tutulan kayıtlar ile araçların seyrüsefer 
sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Sınır 
kontrol noktalarında yetkili makamlarca denetim 
yapılmalıdır. Denetimler esnasında, onay ve yetki 
belgelerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Deniz 
aracı kullanıldığı durumlarda, aracın durumu ve 
uygunluğu kontrol edilir.
8 saat üzeri yolculuklarda teknik şartlara ilişkin 
daha sıkı düzenlemeler mevcuttur. Araçlarda 
sıcaklık izleme sistemi (sürücü bölmesinde 
sıcaklık kayıt ve uyarı sistemi), suya sürekli olarak 
ulaşabilmenin sağlanması ve havalandırma 
teçhizatları vs. ile iyi koşullar sağlanması gereklidir. 
Yolculuk süresi hayvan türlerine göre farklılık arz 
eder.
Hayvanların Kesim ve Öldürülmeleri Sırasında 
Korunmaları
1099/2009 sayılı direktifle gıda, yün, deri, kürk vs. 
için yetiştirilen hayvanların öldürülmeleri sırasında 
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korunmaları hususu düzenlenmiştir. Aynı zamanda 
bulaşan hastalıkların kontrolü gibi olağanüstü 
durumlarda uygulanacak kuralları da içerir. Söz 
konusu mevzuat, bilimsel deneyler, avcılık, sportif 
ve kültürel faaliyetler sırasında, veteriner hekimler 
tarafından uygulanan ötenazi ile kişisel tüketim 
amaçlı öldürülen kanatlı ve tavşanları kapsamaz. 
Kesim anında hayvanın duyduğu stres, ağrı ve 
acının mümkün olan en az seviyeye indirgenmesi 
için standart prosedürler belirlenmiştir. Kesimden 
sorumlu kişiler, sersemletme metotlarının etkinliğini 
değerlendirmelidir. Kesimhanelerde “Hayvan Refahı 
Sorumlusu” bulundurmak zorunludur. Kesimhane 
çalışanları, hayvan refahı konusunda yeterli bilgi 
sahibi olduklarına dair bir sertifika almak zorundadır. 
Söz konusu sertifika akredite bir kurum tarafından 
yapılan sınavla alınabilir. Direktifte üye ülkelere 
bilimsel destek verilebileceği belirtilmektedir. Bu 
destekle kesimhane denetim personeline, yeni 
bayıltma donanımları ve yeni kesimhaneler için 
teknik yardım sağlanması mümkündür. Kullanımına 
izin verilen bayıltma metotları direktifin ekinde yer 
almaktadır. 
Bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin acil eylem 
planları hazırlanırken itlaf sırasında hayvan refahı 
kurallarının uygulanmasını teminen ilgili detaylar 
verilmelidir.
Diğer mevzuat
Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunması 
(2010/63/EC sayılı direktif)
İnsan haricindeki omurgalı canlılar ile acıya duyarlı 
bazı omurgasız canlıları (ör. Ahtapot) kapsamaktadır. 
İnsan haricindeki primatların kullanımına kısıtlamalar 
getirilmekle birlikte, büyük maymunların (şempanze, 
goril, orangutan) kullanımı, insanlar için hayati 
tehlike arz eden salgınların beklenmeden ortaya 
çıktığı durumlar ve türlerinin devamı için çalışmalar 
haricinde yasaklanmıştır. 
Hayvanlar üzerinde deneylere; mesleki eğitim, 
hastalıkların tanısı, korunma ve tedavi amaçlı olarak, 

canlılarda fizyolojik durum değerlendirmeleri 
veya modifikasyonların yapılması, tarımsal amaçlı 
ıslah ile hayvan refahına ilişkin çalışmalarda izin 
verilebilir. Deneylerde kullanılan hayvanlar yeterli 
büyüklükte kafeslerde ve türe özgü gerekli çevresel 
şartların sağlanmasıyla barındırılmalıdır. İzin verilen 
prosedürler sadece bir projenin bölümleri olarak 
onaylanmış olabilir. Öldürme metotları acı ve ağrıyı 
önleyecek şekilde olmalıdır. Uygulamanın sonunda 
veteriner hekim veya yetkili kişi hayvanın öldürülüp 
öldürülmeyeceğine karar verir. Hayvanın yeniden 
kullanımına ilişkin karar verilirken sağlık durumu göz 
önünde bulundurulur. 
Kozmetik Ürünler (1223/2009/EC sayılı direktif)
AB’de hayvanlar üzerinde kozmetik ürünlerin 

test edilmesine 2004 yılından itibaren, hayvanlar 
üzerinde kozmetik ürünü içeriklerinin denenmesine 
2009 yılından bu yana, hayvanlar üzerinde test edilen 
kozmetik ürünlerinin AB’de pazarlanmasına ise 11 
Mart 2013 tarihinden itibaren yasak getirilmiştir.
TÜRKİYE’DE HAYVAN REFAHI VE AB’YE UYUM 
ÇALIŞMALARI
Türkiye ile AB arasında 12. Müzakere başlığı olan 
“Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı”nın 
kapanış kriterlerinden biri; “Hayvan refahına ilişkin AB 
mevzuatının uyumlaştırılması ve bu mevzuatın en geç 
katılım tarihi itibariyle etkin olarak uygulanabilmesi 
için sektörün yeterli bir süre öncesinde farkında ve 
hazır olduğunun temin edilmesi”dir.

İnceleme



14

Ülkemizde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre hayvan 
sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan 
refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, 
bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, 
hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri 
olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür. Kanunun kabulüyle birlikte hayvan 
refahı yönetmelikleri aşamalı olarak kabul edilmeye 
başlanmıştır.  
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması 
Yönetmeliği, 1/2005/EC sayılı AB mevzuatıyla 
uyumlu hazırlanmış olup 2011 yılında yürürlüğe 
girmiş ve taşıma sırasında genel hayvan refahı 
kurallarının uygulanması hususlarında 
uygulanmaktadır. Mevzuatla ilgili diğer hükümler 
31.12.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
2011 yılında yayınlanan “Çiftlik Hayvanlarının 

Refahına İlişkin Yönetmelik”, mevcut işletmeler 
için gerekli yüksek tutardaki harcamalar nedeniyle 
kısmen uygulanabilmektedir. “Deney ve Diğer 
Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah 
ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik”, 2010/63/EC 
sayılı Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların 
Korunmasına ilişkin direktifin ilgili hükümlerine 
paralel hazırlanarak 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 21’de 
“Su Ürünleri Sağlığının ve Refahının Korunması için 
Alınacak Tedbirler” belirlenmiştir.
Sonuç itibariyle ülkemizde hayvan refahı alanında 
mevzuat uyumlaştırma çalışmaları devam etmekte 
olup mevzuatın uygulanması, sektörün hazırlanması 
ile farkındalık sağlanması amacıyla kamu, özel 
sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum 
kuruluşlarının koordineli bir şekilde işbirliği yapması 
önem arz etmektedir.
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• İngilizler çayı en fazla tüketen milletler arasındadır 
(kişibaşı 1.9 kg/yıl, Türkiye – kişibaşı 2.8 kg/yıl)
• “Çay Bahçeleri” fikrini İngilizler geliştirmişlerdir. Bahşiş 
de İngiliz Çay Bahçelerinde güzel servisi takdir etme amaçlı 
ortaya çıkmıştır.
• İngilizlerde kahvaltı, başlı başına bir yemek olarak 
algılandığından, günün her saati yenilebilmektedir. 
Buna karşın İngiliz yemek kültürü, Avrupa’nın en zayıf 
mutfaklarından birisi olarak kabul edilmekte olup, temelde 
et, yumurta ve patates üzerine kuruludur.
• İngiltere’de 35’in üzerinde patates çeşidi 
yetiştirilmektedir.
• Topraklarının yaklaşık %71’i ekilmeye müsait alan ve 
çayırlardan, %10’u kısmı ormanlık alanlardan oluşmaktadır.
• Dünya kesme çiçek ithalatında ikinci sıradadır.

• Kuru üzüm ithalatının yaklaşık % 51’ini, kuru kayısı ithalatının ise yaklaşık % 81’ini Türkiye’den 
gerçekleştirmektedir.
• İngiltere’nin ülkemizden ithal ettiği başlıca meyveler kiraz, satsuma ve limondur.
• Toplam gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini tarım sektöründen 
karşılayabilmektedir
• Adını İngiltere’deki Cheddar kasabasından alan Cheddar peyniri, dünyanın en 
çok tüketilen peyniridir.
• Tarım sektörü diğer AB ülkelerine göre daha küçük olduğundan AB Bütçesine 
ödediği miktarın yaklaşık üçte ikisini doğrudan geri alır.
• 0 derece meridyeninin geçtiği Greenwich, Londra yakınlarındadır.

“İngiltere’de gerçekten iyi yemek istiyorsanız günde 3 defa kahvaltı 
yapmalısınız” 
     W. Somerset Maugham

fish and chips
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