
1

                           

AB BİTKİ SAĞLIĞI BİLDİRİM 
SİSTEMİ: EUROPHYT 

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        
n  E Y L Ü L  2 0 1 4
n  Y ı l  2 ,  S a y ı  1 9

ABDGM
AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Bu Sayıda:

   

Haberler 3

Serbest Köşe 7

Güncel Mevzuat ve 
TAIEX Faaliyetleri

8

İnceleme 9

İstatistikler 14

Ülke Tanıtımı 15

Biliyor musunuz? 16
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Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA II) ile genişleme bölgesi 
için toplamda 11 milyar Avro 
ayırdı. 

Jerzy Bogdan Plewa, sığır eti 
sektörünün iki yıllık bir düşü-
şün ardından etkileyici bir 
büyüme gösterdiğini ifade etti.

AB balıkçılık filosunun ve filo 
yönetiminin mevcut durum 
değerlendirmesini içeren yıllık 
rapor yayımlandı. 

Sayfa 3’te...     Sayfa 4’te...     Sayfa 5’te...     

Özellikle tarım-
sal ürünler için bu 
sorunların başında 
zararlı organizma 
ve hastalıkların yeni 
bölgelere bulaşma 
riskinin artması ve 
bunlara ilişkin bitki 
sağlığı kontrollerini 
gerçekleştirme zor-
luğu gelmektedir. 
Bu zorlukları değer-
lendiren Avrupa 
Birliği (AB), kendi 
bölgesi içindeki kontrolü ve Üye Devletler ara-
sındaki koordinasyonu sağlayabilmek amacıyla 
1992 yılında bitki sağlığı engellemeleri için kul-
lanılacak bir hızlı bildirim sistemi oluşturma-

ya yönelik olarak 
bir proje başlatmış 
ve “EUROPHYT” 
olarak adlandırılan 
bu bildirim siste-
mini 2003 yılında 
tüm Üye Devletler 
ve İsviçre’de uygu-
lamaya başlamıştır. 
Bugün bu sistem 
sayesinde sınır kont-
rol noktalarında bit-
kisel ürünlere uygu-
lanan engellemeler 

aynı anda tüm Üye Devletlere bildirilebilmekte 
ve veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda Avrupa 
Komisyonu ve bazı uluslararası kuruluşlar durum 
değerlendirmesi yapabilmektedirler. 

Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber ülkeler arasında artan ticaret hacmi, her ne kadar ürün 
çeşitliliği ve düşük fiyat şansı açısından tüketicinin yaşam kalitesinde önemli ilerlemeler sağlasa da 
beraberinde bazı sorunları da doğurmuştur.
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Ağustos ayında patlak veren Rusya krizi ile birlikte acil piyasa önlemleri ve promosyon tedbirleri 
Eylül ayında AB’nin gündemine oturdu. Hatta AB Tarım Bakanları Konseyi olağanüstü 
toplanarak alınacak tedbirler üzerinde görüşmeler yaptı. Ülkemizde de ilgiyle takip edilen bu 
sürecin önümüzdeki günlerde neler getireceği merakla bekleniyor. 

Aslında, ülkeler arasındaki ticaret; Rusya’nın Ukrayna’daki kriz nedeniyle uyguladığı karşı 
yaptırımlar gibi siyasi argümanlar nedeniyle değil ancak bitki ve hayvan sağlığı kuralları 
nedeniyle engellenebiliyor. Bu konuda AB’de öne çıkan kurumlardan biri olan EUROPHYT, 
bu ayki inceleme yazımızın konusu. EUROPHYT, AB bölgesinin bitki sağlığı açısından 
korunmasını sağlamanın yanı sıra veri tabanındaki istatistik ve analizler ile AB Komisyonu’nun 
gelecekteki adımları açısından da yol gösterici bir ağ görevi görüyor.  

İstatistik köşemizde yer verdiğimiz Eylül ayı için belli başlı ürünlerin AB ve dünya fiyatları ile 
aylık/yıllık fiyat değişimlerini gösteren tabloların sektörden bizi takip eden okuyucularımızın 
ilgisini çekeceğini umuyoruz. Tabloların altında belirttiğimiz internet bağlantısını takip 
ederek AB’nin web sayfasında aylık olarak yayımlanan fiyatlara ulaşmanız ve ticaretteki 
yoğun gündemin yansımalarını incelemeniz mümkün. 

Eylül ayı, yeni Komisyon üyelerinin belirlenmesi itibariyle yönetsel açıdan da hareketli idi. 
Komisyon Başkanı Jean-Claude JUNCKER Komisyon’daki yeni yapıyı ve yeni üyeleri 
açıkladı. Buna göre; Komiserlerin sorumlu oldukları alanlardan Çevre ile Denizcilik ve 
Balıkçılık alanları birleşirken, Tüketici ve Sağlık, Sağlık ve Gıda Güvenilirliğine dönüştü. 
Tarım ve Kırsal kalkınma ise aynı kaldı. İlgilenen okuyucularımız, konu ile ilgili haberimize 
bir göz atabilir ve “Biliyor musunuz?” köşemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu yeni 
Komiser Phil Hogan ile ilgili detaylı bilgi bulabilir. 

Bunların yanısıra “Haberler, Ülke Tanıtımı, Tarım ve Balıkçılık Konsey Kararları” gibi rutin 
bölümlerimiz de bu ay sizlerle. Görüş ve katkılarınız için bize e-posta göndermeyi lütfen 
unutmayın: uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı

 

AB’den Haberler
MEYVE VE SEBZEYE 165 MİLYON AVRO YARDIM

PEYNİR İÇİN ÖZEL DEPOLAMA YARDIMI KAPANDI     
Avrupa Komisyonu 23 Eylül 2014 tarihi itibariyle oransız olarak 
artış gözlenen peynir özel depolama yardımı imkanını bu sene için 
sonlandırdı. Bu kararın alınmasında geleneksel olarak Rusya’ya 
önemli bir ihracatı olmayan bazı bölgelerde üretim yapan peynir 
üreticilerinin depolama talepleri etkili oldu. Bilindiği üzere Rusya, 
8 Ağustos’tan bu yana AB menşeli belirli ürünlere ithalat yasağı 
uygulamaktaydı. Bu önlem ile 5 Eylül’de açıklanan ve yılsonuna 

kadar devam etmesi öngörülen 155.000 tonluk azami yardım 
miktarının aşılmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Öte yandan 
yağsız süt tozu ve tereyağı ile ilgili özel depolama yardımı talepleri, 
kararlaştırıldığı şekilde yılsonuna kadar devam edecek.  

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Avrupa Komisyonu, 29 Eylül’de, Rusya’nın bazı AB tarımsal 
ürünlerine yönelik ithalat yasağından sonra kolay bozulan 
meyve ve sebzeler için acil piyasa önlemleri içeren bir 
program kabul etti. 165 milyon Avro bütçeli bu plan, ürün 
fazlalarının piyasadan çekilmesi için destek sağlıyor ve 18 

Ağustos’ta açıklanan 125 milyon Avro’luk önceki planı 
tamamlıyor. Her bir Üye Devlette, ürün grubu başına 
son dönemki ihracat miktarları baz alınarak hesaplanan 
miktarları belirleyen bir ek içeren yeni plan, ilk kez portakal, 
mandalina ve klementini de destek kapsamına alıyor.

Kaynak: Euractiv

Kaynak: Avrupa Komisyonu

FASIL 13
FASIL 11

Avrupa Birliği, 2014-2020 dönemi  
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) ile 
genişleme bölgesi için toplamda 11 milyar 
Avro ayırdı. IPA II’den yedi yılda 4.45 
milyar Avro alacak olan Türkiye, AB’nin 
açık arayla en çok kaynak ayırdığı ülke 
oldu. Türkiye’yi 1 buçuk milyar Avro ile 
Sırbistan izliyor.

Türkiye, yedi yıllık süre içinde AB’den 
toplamda 4 milyar 453 milyon Avro 
alacak. Bu fonun yıllara göre dağılımına 
baktığımızda; Türkiye’ye 2014 için 620 
milyon, 2015 için 626 milyon, 2016 için 
630 milyon, 2017 için 636 milyon, 2018-
2020 için ise 1 milyar 940 milyon Avro 
ayrıldı. 

AB’DEN TÜRKİYE’YE 4,4 MİLYAR AVRO 



4 5

İNGİLTERE’DE YENİ ZARARLI RİSK ANALİZİ
AB’den Haberler

sIğIR VE KANATLI ETİ sEKTÖRÜNDE ÜRETİM 

KANADA AB İÇİN hORMONsUZ ET ÜRETEcEK

Birleşik Krallık 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirilen AB Komisyonu Bitki Sağlığı Daimi 
Komitesi’nde son olarak gerçekleştirdikleri zararlı risk 
analizinde Puccinia komarovii ex. Impatiens glandulifera 
mantarının İngiltere’deki istilacı yabani bitki Impatiens 
glandulifera için biyolojik kontrol ajanı olarak 
kullanılabileceği sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Fakat 

Komite’deki diğer katılımcılar tarafından söz konusu 
risk analizinin sadece İngiltere ve Galler Ülkesi’ni 
kapsaması sebebiyle uygulanabilirliğinin ve bu mantarın 
doğaya salınmasının olası risklerinin tüm AB bölgesinde 
değerlendirilmesinin gerektiği belirtildi. Yapılan bu 
değerlendirmeler üzerine Birleşik Krallık, zararlı risk 
analizini tüm AB Bölgesi’ni kapsayacak şekilde revize etti.

FASIL 13FASIL 12

Avrupa Birliği’nin Tarım ve Kırsal Kalkınma 
(DG AGRI) Genel Müdürü Jerzy Bogdan 
Plewa, AB sığır eti sektörünün iki yıllık 
bir düşüşün ardından etkileyici bir büyüme 
gösterdiğini ve 31 Aralık itibarıyla sığır ve 
dana eti üretiminin 134.000 tondan fazla 
miktarda artarak 2014 yılının tümü için 7.6 

milyon ton olacağını belirtti.

Kanatlı eti üretimi de 2013 yılına oranla %1.9 
artarak 13 milyon tona çıktı. 

Raporda domuz etinin sorunlarla karşı karşıya 
olduğu ve 2014 yılında 2013 yılına göre %0.5 
azalmayla üretim miktarının 22.2 milyon tona 
düşmesinin beklendiği belirtildi.

AB’den Haberler

Kaynak:Globalmeatnews

AB balıkçılık filosunun ve filo yönetiminin mevcut durum 
değerlendirmesini içeren yıllık rapor yayımlandı. Rapora 
göre, stokların sürdürülebilirliğinin sağlanması için tüm 
Üye Devletlerin filo küçültmede üzerlerine düşen görevleri 
yaptığına ve AB filosunun güç bakımından %10,4 ve av 
kapasitesi bakımından %16,4 oranında küçültüldüğüne 
dikkate çekilmekte. AB filo kayıt sistemine göre filo, 
2011 yılından 2012 yılına kadar tonaj bakımından %2, 
güç bakımından %1 oranında küçüldü. Raporda filo 

kapasitesinin azaltılması 
için 2007’den 2012’ye 
kadar 464 milyon €  mali 
destek ile 3700 tekne nin filodan 
çıkartıldığı belirtiliyor. Ayrıca, 
gelecekte filo kapasitesinin azaltılması 
için yapılması gerekenlere ilişkin bir 
yönerge de 2 Eylül tarihinde Balıkçılık Bilimsel 
Teknik ve Ekonomik Komitesi’nce yayımlandı.

Kaynak: EU Rapid

Üst düzey bir Avrupa Komisyonu yetkilisi AB 
ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve 
Ticari Anlaşma (CETA) sonucunda Kanada’nın 
Avrupa Birliği piyasasına hormonsuz et sunmak için 
kapasite geliştirmeye başlayacağını belirtti. Teknik 
müzakerelerin sonlanması Ottawa’da 26 Eylül 2014 
tarihindeki AB-Kanada zirvesi sırasında resmi olarak 
duyuruldu.

Yetkili, CETA (muhtemelen 2016 yılında) 
uygulanmaya başladığı zaman Kanada’nın AB’ye 
yıllık 50.000 ton sığır eti ihraç etmeyi planladığını, 
bu miktarın da hormonsuz sığır eti üretimi için 
yeterli olduğunu açıkladı ve bunun birkaç yıl 
süreceğini belirtti. 

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın AB’den 
alınan bazı su ürünlerine 7 Ağustos’ta 
getirdiği ticaret yasağının etkilerini 
gidermek için gerekli tedbirleri alacağını 
duyurdu. Konuya ilişkin yapılan basın 
duyurusunda, Üye Devletlere ayrılan 
2014 yılı avcılık kotalarının %10’luk 
kısmının mevcut yasal durumda 
2015’e aktarılabileceği, eğer gerekli 
görülürse ve bilimsel incelemede stokları 
etkilemeyeceği kesinleşirse bu oranın 
%10 daha arttırılabileceği belirtildi. 
Ayrıca, üretici örgütlerine, daralan dış 

pazar yüzünden yakaladıkları ürünü 
satamamaları durumunda Avrupa 
Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’ndan 
depolama yardımı sağlanacağı duyuruldu. 
Konuya ilişkin olarak Komiser Damanaki 
tüm Üye Devletlere bilgilendirme 
mektubu gönderdiklerini ve görüşleri 
alınarak gecikmeden söz konusu önlemleri 
hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. 
Rusya AB’nin su ürünleri ihracatında 
%5’lik pay ve 199 milyon € ile beşinci 
en büyük su ürünleri pazarı konumunda. 

AB RUsYA’NIN YAsAğINA KARŞI ÖNLEM ALDI

Sekiz köpek balığı ve vatoz türü 14 
Eylül’de Nesli Tehlike Altında Olan 
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine İlişkin 
Sözleşme (CITES) kapsamında 
koruma altına alındı. AB’nin de üye 
olduğu sözleşme uyarınca, bundan 
sonra söz konusu köpek balığı ve 
vatoz türlerinin AB’ye ithalatında 
veya AB’den ihracatında, satış için 
Üye Devletlerin belirleyeceği 

uzmanlardan onay alınması e 
bu türlerin ticaretini yapacak 
kişilerin ürünlerini mevzuata göre 
ürettiklerini ve ticarete uygunluğunu 
kanıtlamaları gerekmekte. Söz 
konusu türler ise;  dikburun, beyaz 
uçlu köpekbalığı, çekiç balığı, büyük 
çekiç başlı köpekbalığı, çekiç başlı 
köpekbalığı ve manta vatozu’dur

YENİ TÜRLER KORUMA ALTINDA

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB FİLOSU KÜÇÜLÜYOR

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 
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Avrupa Birliği’nde Eko-Etiket 

Eko-etiketleme, üretim ve kullanım aşamalarında diğer 
ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar veren ürünlere 
eklenen etiketlerdir. Eko-etikete sahip ürünler aracılığı 
ile tüketiciler çevre ve sağlık sorunlarına daha duyarlı 
olabilmektedir. Eko-etiketleme ile tüketicilerin çevreye 
zarar vermeyen ürünleri tercih etmesi sağlanırken, 
üreticilerin de çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmesi 
amaçlanmıştır.

Eko-etiketlemenin genel amaçları; doğayı korumak, 
çevreci yenilikleri ve öncülüğü teşvik etmek ve 
tüketicinin çevre konusundaki bilincini artırmak olarak 
sıralanmaktadır.

Temel paydaşları hükümet, programı yöneten bağımsız 
otoriteler, sanayi ve ticaret kuruluşları, perakendeciler 
ve şirketler ile tüketiciler olarak tanımlanan eko-
etiketleme programlarının 
gelişmesine katkıda bulunacak 
ve yaygınlaşmasını sağlayacak 
aktörler ise üniversite, medya ve 
uluslararası diğer ilgili kuruluşlar 
olarak belirlenmiştir.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar 
Konseyi’nin 23 Mart 1992 tarihli 
880/92 sayılı eko-etikete ilişkin 
Tüzüğü ile çevre etiket sistemi 
kurulmuş ve eko-etiket alan 
ürün/hizmet sayısı her geçen yıl 
hızla artarak 2010 yılında 1152 
adet lisans verilmiştir. 2010 
yılında söz konusu mevzuat 
gözden geçirilerek düzenlenmiş ve 
66/2010 sayılı Eko-Etiket Tüzüğü 
olarak yürürlüğe konmuştur.

Çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket, üretim ve 
tüketim araçlarının çevreye saygılı olduğunu 
göstermektedir. Söz konusu uygulama gönüllülük esasına 
dayandığı için ticari engeller yaratmamaktadır. Aksine 
birçok üretici, bu programın kendilerine bir rekabet 
ortamı ve avantaj sağladığını düşünmektedir. Ayrıca 
Avrupa’da Çevreci Kamu İhaleleri (GPP) uygulamaları 
nedeniyle, eko-etiket kriterleri ihale şartnamelerinde de 
yer almaktadır. Türkiye’den firmalar,  başvurduğu ürün 
grubu ya da hizmet ile ilgili kriterleri sağlamak koşuluyla  
eko-etiket başvurusunda bulunabilmektedir.   

Basit bir logoya sahip olmasına rağmen, eko-etikete 
ilişkin çevre kıstasları çok kapsamlıdır. Söz konusu 
kıstaslar Avrupa düzeyinde, uzmanların uzun 
tartışmaları sonrasında kabul edilmiştir. Çevreye duyarlı 
tüm ürünlerin AB eko-etiketini taşıma hakkı mevcuttur. 
Etiket ürünün yüksek çevre ve performans standartlarına 
uygunluğu doğrulandıktan sonra verilmektedir.

Etiketi, bağımsız bir organ olan AB Eko-etiket Kurulu,  
ekolojik kıstasları ve üretimin tüm aşamalarını göz 
önünde bulundurarak vermektedir. Kıstasların 
belirlenmesinde ürün için hammadde seçimi, imalat, 
dağıtım, tüketimi ve kullanımı bittiğinde geri 
dönüşümünün sağlanmasını kapsayan bütün evreler 
dikkate alınmaktadır.

Eko-etiket uygulamasının kapsadığı 
26 ürün grubu mevcuttur. 
Temizlik ürünleri (deterjan, 
sabun, şampuan v.s), ofis ve baskı 
ürünleri (bilgisayar, fotokopi, çizim 
kağıtları, görüntüleme donanımı, 
baskı kağıdı), elektrik-elektronik 
cihazlar (TV, ampul, ısı pompaları, 
ışıklandırma, buzdolabı, çamaşır 
makinesi), inşaat (ahşap mobilya, 
yatak, döşek, saksı, boya, vernik, 
binalar, musluk ve duş başlıkları, 
tuvaletler, ısıtma sistemleri), bahçe 
(tarım ürünleri ve toprak ıslah 
edici malzemeler), tatil alanları 
(otel, kamp yeri v.s), giyim ürünleri 
ana gruplar olarak belirlenmiştir. 

Başvuru ücreti, 200 € ile 1200 
€ arasında, yıllık ücret ise 350-1500 € arasındadır. 
Ücretler, imajı düşürüp, güveni azaltmamak için düşük 
tutulmamaktadır. Küçük firmalar ya da gelişmekte olan 
ülkelerden başvuran firmalar için daha düşük ücretler 
belirlenmiştir.

Eko-etiket uygulaması, EMAS (AB Eko-Yönetim ve 
Denetim Sistemi), ISO 14000 gibi sistem ve sürecin 
kalitesini değerlendiren ve iyileştiren programlarla sinerji 
halinde çalışmaktadır. Örneğin EMAS’a sahip olan 
bir şirket Eko-etiket başvurusunda daha düşük ücret 
ödemekte ve etiketi alması da kolaylaşmaktadır. 

İlknur KAYABAŞI
 AB Uzman Yrd.

AB’den Haberler

AVRUPA KOMİSYONU ÜYELERİ DEĞİŞTİ

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
5 Eylül 2014 tarihinde Brüksel’de Rusya’nın AB’den tarım 
ürünleri ithalatını yasaklaması üzerine yapılan Tarım ve 
Balıkçılık Konseyi olağanüstü toplantısında;

-Bakanlar, Ağustos ayında Rusya’nın uyguladığı yasağın 
AB tarım ürünlerinin ithalatına etkileri ve olası sonuçları 
hakkında görüştüler. Konsey, AB tarım ürünlerine yönelik 
Rusya yasağına bağlı olası negatif etkilere karşı AB çapında 
ortak bir şekilde hareket edilmesi gerektiği görüşünü 
destekledi. Ayrıca, çoğu Üye Devlet, Komisyon tarafından 
meyve ve sebze ve süt sektörleri için belirlenen acil piyasa 
destek tedbirlerinin uygunluğunu vurguladı. Bununla 
birlikte, birçok Üye Devlet, bu tedbirlerin kapsamının 
genişletilmesi ve kullanılan araçların çeşitlendirilmesi 
gerektiği çağrısında bulundu. Bu kapsamda Bakanlar, zarar 
gören sektörlerdeki gelişmelerin bu piyasalara daha fazla 
müdahale gerekip gerekmediğini dikkate alarak yakından 

izlenmesi gerektiğini kabul etti. Ayrıca, en çok zarar gören 
bazı üreticilere yönelik tazminat tedbirleri de talep edildi.

-Konsey’de gerçekleştirilen görüşmeler aynı zamanda 
orta ve uzun vadeli tedbirler üzerine yoğunlaştı. Birçok 
delegasyon, AB ürünleri için yeni ihracat pazarları aranması 
kapsamında Komisyon tarafından sunulan promosyon 
bütçesinin arttırılması gerektiği görüşünü destekledi. 
Bazı Üye Devletler, okullarda meyve ve sebze ve süt 
dağıtım programlarının güçlendirilmesi gerektiği konusunu 
destekledi. 

-Bazı delegasyonlar, Rusya’nın ithalat yasağının balıkçılık 
sektöründe özellikle de pelajik türler endüstrisi üzerinde de 
etki yarattığını belirtti. Komisyon, bu piyasada şu an mevcut 
olan geçici olumsuzluklara karşı nasıl hareket edilmesi 
gerektiği hususunun belirlenmesine ihtiyaç duyulduğunu 
ifade etti. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker, Avrupa Komisyonu üyelerini 
10 Eylül 2014 tarihinde açıkladı. Yeni 
dönemle birlikte Sağlık ve Gıda 
Güvenilirliği’nden sorumlu Komiser 
olarak Litvanya eski Sağlık Bakanı olan 
Vytenis P. Andriukaitis; Çevre, Denizcilik 
ve Balıkçılık’tan sorumlu Komiser olarak 
Malta Kamu İşleri Bakanı, Sanayi Bakanı 
ve Turizm Bakanı olarak görev yapmış 
olan Karmenu Vella ve Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Komiseri olarak ise İrlanda Mali 
Konulardan sorumlu Devlet Bakanı ve 
Çevre, Topluluk ve Yerel Yönetim Bakanı 
olarak görev yapmış olan Phil Hogan 
belirlendi.

Kaynak: : Avrupa Komisyonu

Konsey toplantı sonuçlarının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/144667.pdf
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1.  Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/41), 10 Eylül 2014, No: 29115

2. Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45), 24 Eylül 2014, 
No: 29129

3. Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk 
Üretimi Ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik, 25 Eylül 2014, No: 29130

4. İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/46), 27 
Eylül 2014, No: 29132

5. Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (Tebliğ No: 2004/24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/44), 30 Eylül 2014, No: 29135 

1. Tereyağı için özel depolama açan ve önceden yardım miktarını tespit eden 4 Eylül 2014 tarihli 
ve 947/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

2. Yağı alınmış süt tozu için özel depolama açan ve önceden yardım miktarını tespit eden 4 Eylül 
2014 tarihli ve 948/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

3. Kalsiyum propiyonat için teknik özelliklere ilişkin olarak 1333/2008 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Ek II ve III kısımlarında listelenen gıda katkı maddeleri için 
teknik ayrıntıları ortaya koyan 231/2012 sayılı Tüzüğün Ek kısmını tadil eden 12 Eylül 2014 
tarihli ve 966/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü

4. ‘Lufenuron’ maddesi ile ilgili olarak 37/2010 sayılı Tüzüğü tadil eden, 12 Eylül 2014 tarihli ve 
967/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

5. Belirli ürünler üzerinde veya içinde bulunan fosetil için maksimum kalıntı düzeyleri açısından 
396/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Ek III’ü tadil eden 19 Eylül 2014 tarihli 
ve 991/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü

6. Kanatlı eti ve yumurta sektöründe ve yumurta albümini için temsili fiyatların belirlenmesine 
ilişkin 1484/95 sayılı Tüzüğü tadil eden 24 Eylül 2014 tarihli ve 1008/2014 sayılı Komisyon 
Uygulama Tüzüğü

18 - 19 Kasım 2014, “Yem katkı maddelerinde risk değerlendirme” Çalıştayı

18 - 19 Kasım 2014, “Safkan Koyun ve Keçiler” Uzman Görevi

24 - 28 Kasım 2014,  “Tarım-çevre tedbiri için ödeme heasabı” Uzman Görevi

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

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

AB BİTKİ SAĞLIĞI BİLDİRİM SİSTEMİ: 
EUROPHYT

Son yıllarda tüm dünyada artan ticaret hacmiyle 
birlikte yeni zararlı organizma ve hastalıkların farklı 
bölgelere bulaşma riski de artmıştır.  Bunun yanında 
hastalıklar için uygun hale gelen hava koşulları ve doğal 
düşmanların da yok olması gibi nedenlerle bu hastalık ve 
zararlı organizmalar daha hızlı yayılabilir,  ciddi çevresel 
zararlar verebilir, doğal bitki çeşitlerini yok edebilir 
ve önemli ekonomik kayıplara neden olabilir hale 
gelmişlerdir. Ayrıca tüm bunların sonucu olarak bitki 
koruma ürünü kullanımı da önemli ölçüde artmıştır. 

Avrupa Birliği (AB), bütün bu risklerin en aza 
indirilmesi amacıyla alınan bitki sağlığı önlemlerinin 
uygulanabilmesi ve AB toprakları içerisindeki bitki 
sağlığı durumunun kontrol altında tutulabilmesi için 
sınırlarda yapılan kontroller sırasında engellemeye tabi 
tutulan ürünlerin tüm Üye Devletlere hızlı bildirimini 

sağlayan internet bazlı bir sistem geliştirme ihtiyacı 
duymuştur. AB’de bitki sağlığı engellemeleri için 
kullanılan bu hızlı bildirim sistemi “EUROPHYT” 
olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu sistem, Avrupa 
Komisyonu’nun Sağlık ve Tüketici Genel Müdürlüğü 
tarafından ve 2000/29/EC sayılı Konsey Direktifi’nin 
hükümlerine dayanılarak oluşturulmuştur.

AB Üye Devletleri ile İsviçre, üçüncü bir ülkeden 
ya da bir Üye Devletten ithal edilen ve bitki sağlığı 
gerekliliklerini karşılamamaları sebebiyle engelleme 
uygulanan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait 
sevkiyatları bildirmekle yükümlüdürler. Bildirimlerin 
şekli ve veri içeriği, AB mevzuatının gerekliliklerine göre 
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu 
(FAO)’nun Uluslararası Bitki Sağlığı Sözleşmesi (IPPC) 
tarafından hazırlanan ilgili uluslararası bitki sağlığı 

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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İnceleme

Gülçin Elif SÖĞÜT AB Uzman Yrd. 
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İnceleme
tedbirleri standardına (ISPM 13) paralel olarak 
standart şekilde belirlenmiştir. 

EUROPHYT bildirim sistemi, ticaretten kaynaklı 
bitki sağlığı risklerine ilişkin güncel ve doğru veri 
akışı sağlayarak engelleyici önlemlerin uygulanmasını 
sağlamaktadır. Sistem,  Üye Devletlerin ve İsviçre’nin 
Bitki Sağlığı Otoritelerini, Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi’ni (EFSA) ve Avrupa Komisyonu Sağlık ve 
Tüketici Genel Müdürlüğü’nü (SANCO) bir ağ ile 
birbirine bağlayarak işlemektedir.

EUROPHYT ağının en önemli özellikleri şunlardır:

- Engellemelerin Bildirimi: AB Üye Devletleri ve 
İsviçre’nin bitki sağlığı otoriteleri, web bazlı bir 
bağlantı aracılığıyla EUROPHYT’e uygunsuz 
sevkiyatlara uyguladıkları engellemeler ile ilgili verileri 
girerler.

- Hızlı Uyarı Sistemi: EUROPHYT, her engellemeyi 
Üye Devletlerin ve İsviçre’nin bitki sağlığı otoritelerine 
anında bildirir. AB üyesi olmayan ülkelerden gelen 
sevkiyatlara uygulanan engellemeler olduğunda ayrıca 
ihracatçı ülkenin bitki sağlığı otoritesine de bir e-posta 
ile anında bildirim yapılır. 

- Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi: Tüm bildirimler 

yapılandırılmış bir veri tabanında saklanmaktadır. 
EUROPHYT üyeleri bu verilere erişebilir, veri analizi 
yapabilir ve istatistik çıkarabilirler. Bu veriler EFSA 
tarafından da zararlı risk analizlerinde ve bilimsel 
araştırmalarda kullanılır. Avrupa ve Akdeniz Bitki 
Koruma Örgütü (EPPO) ise veri tabanına tam bir 
erişime sahip olmamasına rağmen düzenli olarak 
engelleme bildirimleriyle ilgili bilgi almaktadır. 

-Raporlar: Standart olarak farklı kullanıcılar için 
haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlanır. Tüm 
raporlar internette yayımlanır ve herkese açıktır.  

EUROPHYT tarafından yayımlanan yıllık raporlarda 
veri tabanındaki en son bilgilerin analizi yapılır 
ve genel trendler belirlenir. Bu analizler gelecek 
yıllarda alınması gerekebilecek önlemler için AB 
Komisyonu’na yol gösterici bir özellik taşımaktadır. 

Son olarak Komisyon tarafından Haziran 2014’te 
2013 yılı EUROPHYT Yıllık Raporu yayımlanmıştır. 
Söz konusu raporda 2009-2013 dönemi bildirimlerine 
ilişkin olarak veri analizleri de bulunmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde bitki sağlığına ilişkin olarak 
Komisyon’un alacağı yeni önlemlerin bu veri analizleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu 
yüzden söz konusu rapor, Ülkemiz ve AB’ye ihracat 

yapan diğer tüm ülkeler açısından oldukça önemlidir.  

AB’DE ÜÇÜNCÜ ÜLKE SEVKİYATLARINA 
UYGULANAN ENGELLEMELER

2013 yılında, Üye Devletler, üçüncü ülkelerden 
gelen sevkiyatlara ilişkin olarak EUROPHYT’e 6639 
engelleme raporlamışlardır. Bu engellemelerin 4449 
tanesi bitki ve bitkisel ürünlere aitken, 2198 bildirim 
ise diğer maddelere aittir.  2013 yılında meyve ve sebze 
sevkiyatları en çok engellenen ürün grubu olmuştur. 
Bu durum önümüzdeki dönemde Komisyon’un meyve 
ve sebze ithalatı sırasında daha sıkı denetimler, ek 
kısıtlamalar ve yeni önlemler uygulamaya başlamasına 
neden olabilir. 

2013 yılında engellenen sevkiyatlar, farklı 158 üçüncü 
ülkeden ithal edilmiştir. Engellenen sevkiyatların çoğu 
Rusya Federasyonu’na (RU) (% 11) aitken, sırasıyla 
diğer ülkeler için sıralama şu şekildedir: Hindistan 
(IN) - % 9, Amerika(US) - % 7,3, Çin (CN) – % 6,4, 
Tayland (TH)- % 5,6, Pakistan (PK) - % 4, Türkiye 
(TR) -% 3,4, Kenya (KE) – % 3,2, Gana (GH) – % 
2,9 ve Dominik Cumhuriyeti (DO) – % 2,8 (Grafik 
1).

2009-2013 döneminde, üçüncü ülkelerin 
sıralamalarında önemli değişiklikler olmuştur. 2011 

yılında Komisyon acil durum tedbirleri uygulamaya 
geçene kadar Tayland uzun yıllar en fazla engelleme 
uygulanan ülke olmuştur. Rusya Federasyonu’na 
yapılan engellemeler 2010 yılında en yüksek seviyeye 
ulaşmış, 2011 yılında % 20 civarında azalmış ve bu 
seviyede devam etmiştir. 2009 yılından itibaren ABD 
orijinli sevkiyatlara uygulanan engellemelerin sayısında 
önemli bir düşüş yaşanmıştır. Yine 2009 yılından beri 
Hindistan, Çin, Pakistan, Kenya, Gana ve Dominik 
Cumhuriyeti orijinli sevkiyatlara uygulanan engelleme 
sayılarında da sürekli bir düşüş gözlenmektedir. 

Üçüncü ülkelerden ithal edilen sevkiyatlardaki 
engellemelerin ana sebebi zararlı organizma varlığıdır. 
Engellemelerin % 36’sında zararlı organizma varlığı, 
% 28,4’ünde ise ahşap ambalajlama materyali 
uygunsuzluğu tespit edilmiştir. 

Bitki sağlık sertifikası ile ilgili eksik, uygunsuz, güncel 
olmayan, sahte sertifikalar ya da geçersiz, uygunsuz 
veya eksik ek beyanlar gibi sorunlar nedeniyle yapılan 
engellemeler, toplam engellemelerin % 24,8’ine 
tekabül etmektedir.  

2013 yılında engellenen bu sevkiyatların yaklaşık 
üçte biri (% 73,9) sebze ve meyve iken, bunu ahşap 
ambalajlama malzemeleri (% 9,6), kesme çiçekler (% 

İnceleme

Grafik 1 – En yüksek engellemeye sahip üçüncü ülkeler (2009-2013).
Grafik 2- Zararlı organizma varlığı nedeniyle sevkiyatları en çok engellenen üçüncü ülkeler
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9,2) ve dikim materyalleri (% 4,1) izlemektedir.

Zararlı organizma varlığı nedeniyle engellenen 
sevkiyatların en fazla ithal edildiği ülkeler sırasıyla 
şöyledir: Hindistan (IN) - 386, Pakistan (PK) - 236, 
Gana (GH) - 181, Dominik Cumhuriyeti (DO) - 
173, Çin (CN) - 135, Kamboçya (KH) - 130, Sri 
Lanka (LK) - 110, Kenya (KE) - 100 ve Bangladeş 
(BD) - 97. 

Engellenen Zararlı Organizmalar

2013 yılında Üye Devletlerce, 132 farklı tür ya da 
diğer kategorilerde zararlı organizma varlığı nedeniyle 
uygulanan engellemeler raporlanmıştır. Engellenen 
zararlı organizmaların büyük çoğunluğu böceklerdir 
(% 92,0). Böceklerin ardından sırasıyla fungi (% 3,6), 
nematodlar (% 2,2.), bakteriler (% 1,4) ile virüs ve 
virüs benzeri organizmalar (% 0,8) gelmektedir. 

2009-2013 döneminde, meyve sineği en çok 
engellenen zararlı organizma olmuştur. Meyve sineği 
nedeniyle engellenen sevkiyatların sayısı 2008 yılından 
beri önemli ölçüde artış göstermiştir. Artış, özellikle 
2011-2013 döneminde daha belirgin hale gelmiştir. 
Bu artışın bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde 
Komisyon’un meyve sineğine yönelik olarak ilave 
önlemler alması olasıdır. 

İkinci olarak en çok engellenen zararlı organizma 
grubu ise kirpik kanatlılardır. 2011 yılında yaprak 
kemirgenleri 431 sevkiyatta engellenmişken bu sayı 
2012 yılında 228’e düşmüş fakat 2013 yılında 293’e 
yükselmiştir. Her yıl Spodoptera ve Helicoverpa 
genera varlığına bağlı olarak yaklaşık 100 engelleme 
yapılmaktadır. 

AB’DE İÇ TİCARETTE ÜYE DEVLET 
SEVKİYATLARINA UYGULANAN 
ENGELLEMELER

2013 yılında Üye Devletlerden gelen 320 sevkiyat, 
bitki sağlığı sebepleriyle engellenmiş ve EUROPHYT 
tarafından raporlanmıştır. 2009-2012 döneminde her 
yıl 400’ün üzerinde engelleme yapılmıştır. 

Üye Devletlerden ithal edilen ve 2013 yılında en 
çok engellenen sevkiyatların başında dikim 
materyalleri (% 44,7), daha sonra ise sırasıyla ahşap 
ambalaj malzemeleri (% 26,9), yemeklik patates 
(% 13,8), meyve/sebzeler (% 6,9), ahşap/kabuk (% 
3,4), tohumlar  (% 2,5) ve kesme çiçekler (% 1,3) 
gelmektedir. 2013 yılında en yüksek sayıda uygunsuz 
sevkiyat gönderimi olan Üye Devlet Portekiz, daha 
sonra ise Hollanda olmuştur. 2009-2013 döneminde 
yedi ülkeden gelen ticari mallar (Portekiz, Hollanda, 

Polonya, Almanya, İtalya, Danimarka ve İspanya) AB 
içi engellemelerin % 90’ını oluşturmuştur.

2013 yılında, AB Üye Devletlerinden gelen 
sevkiyatların başlıca engellenme nedeni zararlı 
organizma varlığı (% 51,9) olmuştur. Daha sonraki 
nedenler ise sırasıyla ahşap ambalajlama malzemesi (% 
36,6) ve bitki sağlığı hareket belgesi ile alakalı sorunlar 
(% 19,4) olmuştur. 

EUROPHYT sistemi 2013 yılında Üye Devletlerden 
gelen ve zararlı organizma varlığı tespit edilen 166 
engelleme bildirimi almıştır. Bu bildirimlere konu 
ticari mal grubunun yarısından çoğu (% 51,8) dikim 
materyalleridir. Bu bildirimlerdeki ikinci en geniş ticari 
mal grubu ise yemeklik patates (% 17,5) olup onu 
sırasıyla sebze ve meyveler (% 11,4) ve ahşap ambalaj 
malzemeleri (% 5,4) takip etmektedir. 

Zararlı organizma nedeniyle 2013 yılında engellenen 
sevkiyatların % 25,9’u Hollanda orijinli iken, onu 
sırasıyla Polonya (% 15,1), İtalya (% 9,6), İspanya (% 
9,6), Almanya(% 9), Danimarka (% 8,4) ve Portekiz 

(% 7,2) izlemektedir.

Bemisia tabaci, 2013 yılında zararlı organizma varlığı 
nedeniyle engellenen sevkiyatlarda en çok tespit 
edilen zararlı organizma olmuştur. Daha sonra ise 
sırasıyla Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus, 
camgüzeli nekrotik leke virüsü, Monilinia, Phytopthora 
ramorum ve Bursaphelenchus sp. Üye Devletlerden 
gelen sevkiyatlara uygulanan engellemelerde en çok 
tespit edilen zararlı organizmalar olmuştur.

Sonuç olarak, AB’de bitki sağlığı engellemeleri için 
kullanılan hızlı bildirim sistemi EUROPHYT, 
AB bölgesinin bitki sağlığı açısından korunmasını 
sağlamanın yanı sıra veri tabanındaki istatistik ve 
analizler ile AB Komisyonu’nun gelecekteki adımları 
açısından yol gösterici olmaktadır. EUROPHYT 
2013 yılı raporundaki veri analiz sonuçlarına göre 
önümüzdeki yıllarda en çok bildirim almış olan ülkeler, 
ürün grupları ve tespit edilen zararlı organizmalar 
için Komisyon tarafından yeni önlemlerin alınması, 
kontrol sıklıklarının artırılması ve bazı kısıtlamaların 

İnceleme İnceleme  
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1.European Commission, Food and Veterinary Office, EUROPHYT Annual Report, 2013

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/europhyt/docs/annual-report_europhyt_2013_en.pdf

2.European Union Notification System for Plant Health Interceptions – EUROPHYT

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/europhyt/index_en.htm

3.Plant Health in the European Union

https://www.ippc.int/countries/european-union/report-obligations/plant-health-european-union

4.EUROPHYT: European Network of Plant Health Information Systems

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2267/5926.html

5.Pest Reporting in the European Union (Sunum)

https://archives.eppo.int/MEETINGS/2014_conferences/eppo_efsa/S5_01_Jones/S5_01_Jones.swf

Grafik 3- Üçüncü ülke sevkiyatlarında engellemelere neden olan zararlı organizma gruplarının dağılımı 
(2009-2013)
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Ülke Tanıtımıİstatistikler
ÜÜR

Emtia Fiyat Göstergeleri / Eylül 2014

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Emtia Fiyat Göstergeleri”nin 

Eylül 2014 sayısı yayımlanmıştır. Aylık olarak hazırlanan belge ile 

temsili tarım piyasalarının aylık fiyat değişimleri izlenmektedir.  

Bahsekonu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/price-monitoring/
dashboard/food09_2014_en.pdf 

SLOVAKYA (SK)

• Tarım sektörü toplam GSYH’nin  %3,1’ini oluşturur  
(2013).
Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 3,1’ine tekabül 
eder (2012).
Slovakya’nın bitkisel üretiminde buğday, yağlı 
tohumlar, patates, şeker pancarı ve mısır üretimi öne 
çıkar. Hayvansal ürünlerde ise  süt inekçiliği ile domuz 
ve sığır yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır. Bitkisel 
üretim toplam tarımsal hasılanın %58,8’ini, hayvansal 
üretim ise %41,2’sini oluşturur (2013).
2013 yılında Slovakya, 3,3 milyar Avro’luk tarımsal 
ihracat ve 4 milyar Avro’luk tarımsal ithalat 
gerçekleştirmiştir.

Prag

Aurel Stodola

Slovakya çeşitli sanat ve spor dallarında 
dünya kültür mirasına önemli katkılar 
sağlamıştır. Özellikle buz hokeyi, tenis ve su 
sporları Slovakya’da en popüler spor dalları 
olup, Slovak sporcular bu branşlarda çeşitli 
uluslararası başarılara sahiptir. Slovakya’nın 
dünyaya kazandırdığı isimler arasında buz 
hokeyi sporcuları Marian Hossa ve Miroslav 
Satan, tenisçi Daniela Hantuchova, top model 
Adriana Karembeu, mucit-makine mühendisi 
Aurel Stodola, paraşütün mucidi Stepan Banic 
bulunmaktadır. 

 “Huzur içinde ekmek yemek telaş içinde pasta                                
yemekten iyidir.”                        Slovak Atasözü       

Geleneksel Slovak mutfağı ağırlıklı olarak 
domuz ve tavuk eti, unlu mamüller, 
patates, lahana ve süt ürünlerine 
dayanır. Çek, Avusturya ve Macar 
mutfaklarından yoğun olarak etkilenen 
Slovakya mutfağında av hayvanları 
da oldukça popüler bir konumdadır. 
Bryndzové halušky, bryndzové pirohy, 
lokše, kapustnica ve trdelnik Slovak 
mutfağının öne çıkan yemekleri arasında 
bulunmaktadır.

Daniela HantuchovaMiroslav Šatan

Bryndzové halušky
Başkanlık Sarayı

Gıda Fiyatları Endeksi

* US Sert Kırmızı Kışlık Buğday ve US Yumuşak Kırımızı Kışlık Buğday

Tarımsal Ürün Fiyatları ve Değişimleri Eylül 2014
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Yayın Danışmanları
G. Şahika ATILGAN
    Yayın Koordinatörü 
Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
    Haber ve Görsel Yayın Koordinatörü

Editoryal Kurul Katkıda Bulunanlar (devam)

Gülçin Elif sÖğÜT
Neslihanece KORKMAZ
Yahya KARAKUŞ
Esra ÜNAL 
Şenel Birceyudum EMAN
Emrecan ÖZELER
Işıl GÜLKÖK
Doğuş Gökhan ÇEVİK

I

Uzman Gözüyle 
           Aylık süreli yayın

Arzu YÜRÜKÇÜ
F. Ömer TİRYAKİOğLU
Nursel KILIÇ
Tamer KÖsE

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

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
www.tarim.gov.tr/abdgm

Şebnem TÜZÜN KEZER
Ahmet Berkay BULUTcU
İlknur KAYABAŞI

Katkıda Bulunanlar 

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

 

Biliyor Musunuz ?
2014-2019 yılları arasında görev yapacak olan 
yeni AB Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınma 
komiserliğine Phil Logan atanmıştır. Phil Logan 1 
Kasım 2014 tarihinde göreve başlayacaktır.
İrlandalı olan Phil Logan bu göreve atanmadan 
önce 2011-2014 yılları arasında ülkesinde Çev-
re, Toplum ve Yerel Yönetim Bakanlığı görevini ifa 
etmiştir.
Kendisine bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel 
Müdürlüğü’nde yaklaşık 1000 personel ile çalışan 
Komiser genel olarak, tarım ve kırsal kalkınma 
politikasının uygulanmasından sorumludur. Kırsal 
kalkınmaya ilişkin politikaları, yapısal politikalar 
ile ilgilenen diğer genel müdürlükler ile müştereken 
yürütür.
Phil Hogan, tarımla ilgili uluslararası ilişkilerin yürütülmesinin yanı sıra çiftlik destekleri, 
piyasa tedbirleri, kırsal kalkınma politikası, kalite politikası, mali ve yasal konular da dahil 
olmak üzere Ortak Tarım Politikasının tüm boyutlarından sorumludur. 

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

