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Bu acil durum-
lar, söz konusu 
tehlikenin en 
kısa sürede son-
landırılabilmesi 
için kullanılabile-
cek bitki koruma 
ürünleri açısından 
normal ruhsat-
landırma sürecini 
bekleyemeyecek 
kadar hızlı ve etkili 
önlemler alınma-
sını gerektirmek-
tedir. Bu yüzden, 
bitki koruma ürünlerine acil durumlarda en 
kısa sürede kullanım izni verilebilmesi amacıyla 
Avrupa Birliği’nde istisnai bir geçici kullanım 
izni bulunmaktadır. Bu uygulamaya göre, bir 
Üye Devlet belirli şartlar altında ve azami 120 
günlük bir süre için mevcut durumda kullanım 

ruhsatı olmayan 
bir bitki koruma 
ürününün sınırlı 
ve kontrollü kul-
lanımı için piya-
saya arzına gerekli 
görülmesi halin-
de geçici kulla-
nım izni verebilir.

Fakat bu uygula-
ma ile ilgili bir-
çok kısıtlamaya 
rağmen 2011 ve 
2012 yıllarında 
Avrupa Pestisit 

Faaliyetleri Ağı tarafından yayımlanan raporlara 
göre özellikle son yıllarda verilen geçici kullanım 
izinleri çok fazla artmış ve bu istisnanın Üye 
Devletler tarafından suistimal edildiği savunul-
muştur. 

Günümüzdeki tarımsal ve çevresel şartlar, bitki koruma ve ekosistemler açısından tehlike teşkil ede-
bilecek ve mevcut yöntemler ile başa çıkılamayacak acil durumları doğurmaya devam etmektedir. 

Üye Devletler’de doğrudan 
ödemelerin dağıtımına ilişkin 
2012 raporu yayımlandı.  

Balıkçılık Üretici Örgütlerine 
ilişkin AB Eşleştirme Projesinin 
açılış toplantısı 12 Mart 2014 
tarihinde gerçekleştirildi.

Batı Mısır Kök Kurdu, AB’de 
karantinaya tabi düzenlenmiş 
zararlı organizmalar listesinden 
çıkarıldı
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Geçen sayımızda sözünü ettiğimiz gibi, Ortak Tarım Politikası (OTP) ve Ortak Balıkçılık 
Politikası (OBP) reform süreçlerinde sona gelinmesi ile birlikte, aday bir ülke olarak gelişmeleri 
yakından takip etmemiz gerekiyor. 

Bu çerçevede, geçen ayki inceleme yazımızı OTP reformu kapsamında Kırsal Kalkınma ile ilgili 
düzenlemelere ayırmıştık. Bu ay ise, serbest köşemizde OBP kapsamındaki yeni temel tüzüğe 
ilişkin bir değerlendirme yer alıyor. Bu gibi çalışmaların, reformları yakından takip edenlerin 
daha ileri seviyelerdeki çalışmaları için birer başlangıç noktası teşkil etmesini umuyoruz. 

Bu ayki inceleme yazımızda, bitki koruma ürünlerine acil durumlarda verilen istisnai geçici 
kullanım iznine ilişkin suistimaller  ile bu istisnai uygulamanın daha etkin hale getirilebilmesi 
için yapılan düzenlemelere ilişkin bir yazı yer alıyor. Bu kapsamda, 2013 yılı Şubat ayında 
yayımlanan kılavuzun olumlu yansımaları olup olmadığını zaman gösterecek.  

Geçen ay, toplantının yapılmaması nedeniyle yer veremediğimiz Tarım ve Balıkçılık Konseyi 
Toplantısı sonuçlarının özetini bu sayımızda bulabilirsiniz. Buna göre, Yunanistan Dönem 
Başkanlığı reform sürecinin ayrıntılarına ilişkin düzenlemeleri kendi dönem başkanlığı içinde 
tamamlamayı öngörüyor. 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) köşemizde, Üye Devletler’de tarımsal işletmelerin vergi 
yüküne ilişkin durum özetlenmekte. AB’nin küçük ülkelerinden Slovakya bu alanda da negatif 
bir tablo çiziyor.  

İstatistik köşemizde bu kez AB’den ithal ettiğimiz ilk on tarım ürünü ile ilgili istatistikleri 
ve domates fiyatlarını bulabilirsiniz. Canlı hayvan ve etle ilgili ithalat rakamlarının sizi 
şaşırtmaması için, verilerin 2010 ve 2011 yıllarına ait olduğunu hatırlatmak isteriz.     

Her zamanki gibi, haberler, güncel mevzuat ve TAIEX faaliyetlerini bu sayımızda da takip 
edebilirsiniz.  “Biliyor musunuz?” bölümünde “Avrupa Kültür Başkenti” ve “Ülke Tanıtımı” 
köşemizde İrlanda ilgili bilgilerin ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı

 



3

AB’den Haberler
2012 DOğRuDAn YARDIM RAPORu YAYIMlADI

Dönem BAşkAnlığının TARımDAkİ öncelİkleRİ 
AB Dönem Başkanlığı görevini 30 Haziran’a 
kadar Yunanistan yürütecek. Geçen hafta Avrupa 
Parlamentosu’nun tarım komitesini bilgilendiren 
Yunanistan Tarım Bakanı Athanasios Tsaftaris, Parlamento 
üyelerine, OTP reformunun iyi işlemesinin Dönem 
Başkanlığının en önemli önceliği olacağını söyledi. Tsaftaris 
ayrıca, ABD ve Japonya ile yürütülen başta olmak üzere, 

AB’nin ikili ticaret anlaşmalarındaki müzakere stratejisinin 
güçlendirilmesine de önem verileceğini vurguladı.

Başkanlığın diğer öncelik alanları, AB tarım ürünlerinin 
Birlik içinde ve dışında tanıtımı ile yemlerin üretimi ve 
pazarlaması kurallarını da kapsayan hayvan ve bitki sağlığı 
paketi. 

Kaynak: https://www.agriland.ie 

Komisyon tarafından 21 Şubat’ta yayımlanan Üye 
Devletler’de doğrudan ödemelerin dağıtımına ilişkin 2012 
raporuna göre, 2012 yılında, doğrudan desteklerden az pay 
alan çiftçilerin oranı, 2011 yılına göre azalış gösterirken, 
çiftçilere ödenen ortalama destek miktarında ise, özellikle 
AB’ye 2004 ve 2007’de katılan Üye Ülkeler açısından 
artış gözlendi. Bunun sebebi, çiftlik sayısında azalmayı 
da beraberinde getiren yapısal düzenlemeler ile yeni Üye 
Devletlerde doğrudan ödemelerin aşamalı olarak eski Üye 
Devletlerdeki düzeye çıkarılması.

Rapor, desteklerin Üye Devletlerdeki çiftçiler arasındaki 
dağıtımında önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor: 
Örneğin 5000 Avro’luk bir yardım söz konusu olduğunda, 
faydalanıcıların %80’i ödemenin yaklaşık % 17’lik kısmını 
alıyor.

Bu rakam, Üye Devletler arasında önemli farkları da gizliyor. 
Örneğin, lüksemburg, Fransa ve Belçika’da faydalanıcıların 

%40’ı 5000 Avro’dan daha az yardım alırken, İspanya, İtalya 
ve Portekiz’de bu oran %75’e çıkıyor. Bunun en önemli 
nedeni de ödemelerin yapısının, çoğunlukla çiftliklerin 
yapısına bağlı olması.

2013’te kabul edilen yeni OTP ile, özellikle desteklerin 
“tarihsel referanslar”a göre verilmesinden vazgeçilerek, Birlik 
çapında, hektar başına ortalama sabit bir destek oranına 
ulaşılması yönünde getirilen araçlar yoluyla doğrudan 
ödemelerin, Üye Devletler, bölgeler ve çiftçiler arasında 
daha adil dağıtımı sağlanacak. Ayrıca, doğrudan ödemelerin 
%30’luk bir kısmının çevre dostu çiftçilik faaliyetlerine 
verileceği “yeşil ödeme” ile ödemeler daha sürdürülebilir 
hale gelecek.

2012 yılında doğrudan ödemelerin tutarı, 40,9 milyar Avro 
ile tarım bütçesinin yaklaşık %70’ini oluşturmuştu.

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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BATI MISIR KÖK KuRDu lİSTEDEn ÇIKARTIlDI

eTİkeTleme kURAllARınDA sİyAsİ TARTışmA 
Avrupa Parlamentosu 6 Şubat’ta domuzların 
bulundukları bir ülkede sadece dört ay veya 
kanatlıların sadece bir ay kalması halinde bu 
hayvanların etlerinin etiketinde bu ülkenin 
menşe ülke olarak etiketlenmesini teklif eden 
taslak etiketleme sistemine karşı çıktı. 
Parlamento üyeleri mevcut durumda sığır eti 
için geçerli olan ve katı kurallar içeren menşe 

etiketleme yasasının domuz ve kanatlı eti 
için de geçerli olması gerektiğini belirttiler.
Parlamento, Komisyon’un kuralları bu 
şekilde oluşturarak kendi yetkilerini aştığını 
düşünmesi halinde yaptırım uygulayabilir; 
bu da, yeni etiketlerin yürürlüğe girişini 
geciktirebilir. 

AB gıDA yARDımını İngİlİz hAlkı AlmAlı mı?

Kaynak: Globalmeatnews

Batı Mısır Kök Kurdu zararlı organizmasını AB’de 
karantinaya tabi düzenlenmiş zararlı organizmalar 
listesinden çıkaran ve söz konusu zararlı organizmanın 
yayılımını engelleme amaçlı acil durum önlemlerini 
yürürlükten kaldıran iki yasal düzenleme 7 Şubat 2014 
tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.
Komisyon tarafından yürütülen etki değerlendirme 
çalışmasına göre, bu zararlı organizmanın ne AB’de 

eradikasyonunu sağlamaya ne de şu anda ari olan 
alanlara yayılmasını önlemeye çalışmak uygulanabilir. 
Bu sebeple, tarım sektörünün talebi üzerine, söz 
konusu zararlı organizmayı karantinaya tabi olarak 
değerlendirilen düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Mevcut tecrübeler, ürün rotasyonu yöntemi ile bu zararlı 
organizmanın etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kontrol 
edilebileceğini göstermektedir. 

Kaynak: foodlawlatest.com

FASIL 12

nottinghamshire Avrupa Parlamento üyesi 
Glenis Willmott, hükümete İngiltere’de 
gıda yardım talebi için Avrupa fonlarına 
izin vermesi yönünde çağrıda bulundu. 3.5 
milyon Euro gıda yardımı, temel malzeme 
yardımı ve sosyal katkı tedbirleri AB’deki 

düşkünler için harcanacak. Willmott, geçen 
yıl 10 742 kişinin ülkenin doğusundaki gıda 
bankasını kullandığını ve geçen yıla göre 
%985 oranında artış olduğunu bildirdi.  Gıda 
yardımını kullanan her on kişiden dördünün 
çocuk olduğu ifade edildi. 

AB’den Haberler

Kaynak: www.nottinghampost.com
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BATI MISIR KÖK KuRDu lİSTEDEn ÇIKARTIlDI
AB’den Haberler

AB gıDA yARDımını İngİlİz hAlkı AlmAlı mı?
Kaynak: foodlawlatest.com

FASIL 13

“20 Şubat’ta Komisyon tarafından 
yayınlanan “Deniz Çerçevesi Stratejisi 
Direktifinin uygulanmasının İlk 
Aşaması” başlıklı raporda, AB deniz 
çevresinin büyük tehlike altında olduğu 
belirtilmekte. Bulgular, bu durumun 
2020’ye kadar iyileştirilebilmesi için 
çok fazla çaba sarf edilmesi gerektiği 
yönünde. Çevre Komiseri Janez 
Potočnik, Avrupa’nın denizlerinin iyi 
durumda olmadığını, denizlere olan 
bağlılık sebebiyle bir denge bulunması 

gerektiğini ve bu dengenin, istihdam ve 
büyüme yaratarak ve çevre üzerindeki 
baskıyı artırmaksızın ekonomik 
potansiyeli değerlendirebilmenin 
yollarını bulmak anlamına geldiğini 
belirtti. Rapor, Akdeniz ve Karadeniz’deki 
stokların %88’inin tehlikede olduğunu, 
ancak avların sürdürülebilirliğinin çok 
yavaş geliştiğini gösteriyor. Ayrıca, AB 
ülkelerinin, aralarındaki işbirliğini 
geliştirmeleri halinde olumlu sonuçların 
elde edilebileceğine dikkat çekiyor.

AB’nİn Denİz ÇeVResİ BÜyÜk Tehlİke AlTınDA

Avrupa Kalkınma Politikası 
Yönetimi Merkezi’nin yayınladığı 
“Kalkınma İçin uyum” belgesi,  
AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı 
balıkçılık antlaşmalarını, Ortak 
Balıkçılık Politikası’nda gıda 
güvenliği kapsamında ele alıyor. 
Üye Devletlerin üçüncü ülkelerle 
yaptıkları ikili balıkçılık antlaşmaları 
ve bu ülkelerin sularında avlanan 
balıkçı gemilerinin kapasiteleri 

konusunda AB’yi bilgilendirme 
zorunluluğu olmasa da AB’nin, 
Üye Devlet gemilerini AB suları 
dışında denetleme yetkisinin 
olması, AB’nin gıda ithalinin 
kontrolü ve planlaması açısından 
önemli. Gıda güvenliği kapsamında 
gıda ihtiyacının su ürünlerinden 
sağlanacak miktarı belirlenip gıda 
arzı ve talebi uyumlaştırılıyor.

OBP gıDA gÜVenlİğİ AÇısınDAn gÜÇlenİyOR

Müsteşar Yardımcımız Sayın Mehmet Hadi TunÇ’un 
katılımıyla, “Balıkçılık Üretici Örgütleri için Kurumsal 
Kapasite Oluşturulması” AB Eşleştirme Projesinin açılış 
toplantısı 12 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Ankara’da 
düzenlenen açılış toplantısına Bakanlığımızın üst düzey 
yöneticileri, Hollanda, Fransa ve İsveç Büyükelçiliklerinden 
temsilciler, çok sayıda basın mensubu ile üniversite ve sektör 

temsilcilerinden oluşan paydaşlar katılım sağladı. Müsteşar 
Yardımcısı Sayın TunÇ ve diğer üst düzey yöneticiler 
tarafından belirtildiği gibi söz konusu proje ile genel olarak 
ortak piyasa düzeninin Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık 
Politikasına uyumlu ve etkin bir şekilde uygulanmasını 
sağlayacak kurumsal ve yasal bir çerçeve oluşturmak üzere 
Türk balıkçılık sektörünün hazırlanması amaçlanıyor.

ÜRETİCİ ÖRGÜTlERİ PROJESİ RESMEn BAŞlADI

Kaynak: Neweurope

Kaynak: Agritrade

AB  Eşleştirme Projesi

Balıkçılık Üretici Örgütleri için Kurumsal 
Kapasite Oluşturulması
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AB’den Haberler

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI

TARIM BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3293.toplantısını 17 Şubat 
2014’te Brüksel’de yaptı. Toplantıda, Yunanistan Dönem 
Başkanlığı politika öncelikleri ile tarım ve balıkçılık 
sektörlerindeki çalışma programını sundu. Bu kapsamda, 
reformlar ve yeni mevzuat hazırlıkları kapsamındaki 
çalışmaların tamamlanması bekleniyor.  

Toplantıda ayrıca, eğitim kurumlarında meyve ve sebze, 
muz ve süt dağıtılmasını öngören yardım planlarını içeren 
Tüzük önerisi;  iç piyasada ve üçüncü ülkelerde tarımsal 
ürünler için bilgilendirme ve promosyon tedbirlerine 
ilişkin Tüzük önerisi; AB süt sektörünün durumu; 23-25 
Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen 34. AB 
Ödeme Ajansı Yöneticileri Konferansı’nın sonuçları; Tarım, 
Gıda ve Beslenme Güvenliği ve İklim Değişikliği ile ilgili 
3-4 Aralık 2013 tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenen 
3. küresel konferansın sonuçları; Slovenya’yı etkileyen 
iklimin yol açtığı felaket üzerine durum değerlendirmesi; 

litvanya ve Polonya’da yaban domuzlarında Afrika Domuz 
Vebası görülmesi üzerine, hastalığın AB topraklarında 
yayılmasının engellenmesi için Komisyon ve Üye Devletler 
tarafından alınan tedbirler; aromatize şarap ürünleri 
konusunda 1601/91 Sayılı Tüzüğü ilga eden Tüzüğün 
kabulü; sıvı ve katı yağların deniz yoluyla taşınması 
konusunda 852/2004 sayılı Tüzüğün EK II kısmının bazı 
hükümlerinden muafiyet sağlayan Komisyon Tüzüğü’nün 
kabulü konuları görüşüldü.  

Konsey ayrıca, Türkiye menşeli zeytinyağı ve diğer tarımsal 
ürünlere dair 2008/97, 779/98 ve 1506/98 Sayılı Tüzükleri, 
Komisyon’un delege etme ve uygulama yetkileri açısından 
değiştiren bir Tüzük kabul etti. Bahse konu değişiklik 
ile vergi indirim miktarı konusunda veya Türkiye ile 
yeni bir anlaşma yapılması durumunda Komisyon yetkili 
kılınmakta. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB ülkelerinde, tarımsal işletmelerin ödediği vergiler 
(gelir vergisi ve KDV hariç) incelendiğinde Slovakya’daki 
işletmelerin vergi yükünün diğer ülkelere oranla çok 
daha fazla olduğu görülmektedir. AB ülkeleri arasında 
işgücü başına en az çıktı elde eden, en az tarımsal 
katma değeri olan Slovakya’da tarımda vergi yükünün 
işletmeleri olumsuz etkilediği 2011 ÇMVA verileriyle 
ortaya konmaktadır. Malta ve Güney Kıbrıs ise tarımsal 
verginin en düşük olduğu ülkeler olarak görülmektedir. 

Yatırım KDV Ödemesi (€)

AB Ülkelerinde Tarımsal İşletmelerin Vergi Yükü (€)

Katma Değer Vergisi ele alındığında; lüksemburg, 
Almanya ve Belçika’daki tarım işletmelerinin diğer 
ülkelerdeki denklerine göre daha fazla yatırım harcaması 
yaptığı ve KDV ödediği görülmektedir.                                                                         

Kaynak: AB ÇMVA veritabanı 2011 
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OBP Yeni Temel Tüzük

2012 Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) Reformu 
kapsamında, 11 Aralık 2013 tarih ve 1380/2013 sayılı 
OBP Temel Tüzüğü 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. OBP’nin hedefleri, başta avcılık ve yetiştiricilik 
faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve iş olanakları ile tutarlı 
bir şekilde uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanması 
olmak üzere genişletilmiştir.

Bu kapsamda maksimum sürdürülebilir ürün (MSÜ) 
hedefine; 2015 yılına kadar kısmen ve en geç 2020 
yılına kadar tüm stoklarda artan oranda ulaşılması 
hedeflenmektedir. 1380/2013 sayılı Tüzük 2008/56 
sayılı Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine atıf yaparak 
Birliğin diğer politikaları ile de uyumlu olacak şekilde 
“iyi çevresel durum”u elde etmeyi amaçlamaktadır. 
Bunların yanı sıra, Birlik sularına eşit erişim ilkesi ile 
ilgili olarak, 12 deniz miline kadar olan sularda avcılığa 
ilişkin kısıtlamalar 31 Aralık 
2022’ye kadar uzatılmıştır. 

2002 reformunda geçen iyileştirme 
ve yönetim planları, 1380/2013 
sayılı Tüzükte çok yıllı planlar 
olarak yer almakta olup muhtemel 
ekonomik ve sosyal etkilerinin 
de göz önünde bulundurulacağı 
belirtilmiştir. Koruma tedbirlerinin 
Birliğin çevre mevzuatı 
kapsamındaki yükümlülüklerle 
uyumlu olması, istenmeyen avların 
azaltılması ve önlenmesi, karaya 
çıkarma zorunluluğu koruma 
tedbirleri çerçevesinde yürürlüğe 
yeni giren maddelerdir. Karaya çıkarma zorunluluğu 
kapsamında türlere ilişkin olarak bir geçiş dönemi 
öngörülmüştür. Bu uygulamaya Akdeniz’de yer alan 
türler de dahil edilmiş olup, ayrıca Karadeniz ve Akdeniz 
için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Tüzükte ayrıntılı 
hükümler konulan türler dışındaki diğer türler için de 
bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Koruma tedbirlerine ilişkin bölgesel işbirliğine gidilmesi 
hükmü ile, Üye Devletlerin ortak tavsiye oluşturacakları 
ifade edilmiştir. Balıkçılık yönetiminde verilerin 
toplanması, yönetimi ve kullanılmasına ilişkin kurallar 

belirlenerek Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu ile 
ilişkilendirilmiştir. Veri toplama esnasında tekrardan 
kaçınılması ile verilere kolay ve zamanında erişim 
amaçlanmıştır.

Reform süreciyle önem kazanan yetiştiricilik 
kapsamında, gıda güvenliği, yeniliklerin desteklenmesi, 
rekabet ortamı oluşturulması, istihdam ve ekonomik 
faaliyetlerde sürdürülebilirliğin teşviki vurgulanmıştır. 
Bu kapsamda, Üye Devletlerin kendi bölgelerinde yer 
alan su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini geliştirmek 
için çok yıllı ulusal stratejik plan oluşturacakları 
belirtilmiştir. 

Tüzükte Dış Politika ile ilgili; üçüncü ülkelerle 
sürdürülebilir balıkçılık ortaklık anlaşmaları çerçevesinde 
üçüncü ülkelerin sularında Birlik teknelerinin balıkçılık 
faaliyetlerini yürütebilmesi açısından yasal, çevresel, 

ekonomik ve sosyal bir çerçeve 
oluşturulmuştur. Ayrıca üçüncü ülke 
sularına ilişkin uygulamalarda BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi ile ilgili 
hükümlere atıfta bulunulmuştur.

2371/2002 sayılı Konsey Kararı 
kapsamında hayata geçirilen Bölgesel 
Danışma Konseyleri Konsey Kararı 
(2004/585/EC) 1380/2013 sayılı 
Tüzük ile yeniden düzenlenerek 
merkezden uzak bölgeler, 
yetiştiricilik, pazar ve Karadeniz 
gibi konular üzerine yeni danışma 
konseylerinin kurulacağı belirtilmiş; 
danışma konseylerinin yapısı ve 

işleyişi bu Tüzük kapsamında gözden geçirilmiştir. 
Ayrıca Birliğin uluslararası balıkçılık örgütlerindeki 
(RFMO) faaliyetleri ayrı bir başlık altında yer almış 
ve en iyi bilimsel tavsiyenin geliştirilmesi, şeffaflık 
mekanizmalarının oluşturulması ve işbirliğinin 
artırılması gibi hususlar vurgulanmıştır. 

Sonuç olarak, OBP’nin genel çerçevesini çizen 
Temel Tüzük kapsamında gerçekleşen değişiklikler 
ile balıkçılığın çevresel, ekonomik ve sosyal olarak 
sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

TARIM BALIKÇILIK KONSEYİ

Ş. Birceyudum EMAn 
AB uzman Yrd.

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Kaynak: AB ÇMVA veritabanı 2011 
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1. Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 05.02.2014, No: 28904

2. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
07.02.2014, No: 28906

3. Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 
1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, 
Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/2), 14.02.2014, No:28913

4. Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/3), 
14.02.2014, No: 28913

5. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 15.02.2014, No: 28914

6. Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği, 18.02.2014, No: 28917

7. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 
No:2014/5), 27.02.2014, No: 28926

1. Bazı ürünlerde acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, 
pyrimethanil ve trinexapac maksimum kalıntı limitlerine ilişkin 396/2005 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünün Ek 2, 3 ve 5’ini değiştiren 31 Ocak 2014 tarih ve 87/2014 
sayılı Komisyon Tüzüğü

2. Kobalt klorür hegzahidrat, kobalt nitrat hekzahidrat ve kobalt sülfat monohidrat yem 
katkılarının piyasadan çekilmesine ilişkin 5 Şubat 2014 tarih ve 107/2014 sayılı Komisyon 
Uygulama Tüzüğü

3. Tüm hayvan türleri için yem katkısı olarak L-selenomethionine’in ruhsatlandırılmasına ilişkin 
7 Şubat 2014 tarih ve 121/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

4. Üçüncü ülkelerden ithal edilecek canlı hayvanların veteriner kontrollerine ilişkin 91/496/EEC 
sayılı Konsey Direktifinin uygulanması için detaylı kurallar koyan 97/794/EC Karar Ek 2’yi 
değiştiren 14 Şubat 2014 tarihli Komisyon Uygulama Kararı

5. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin piyasaya bitki koruma ürünleri arzına ilişkin 1107/2009 
sayılı Tüzüğü kapsamında, aktif maddeler spinetoram,  pyridalyl,  valifenalate, thiencarbazone, 
S-abscisic asit ve L-ascorbic acid ruhsatlandırılmıştır. 

1. 10 Mart 2014, AGR IND/EXP 51183  “Piyasada Bitki Koruma Ürünlerinin Yer Alması” Uzman 
Görevi 

2. 7 - 11 Nisan 2014, AGR IND/EXP 54670, “Bireysel Performans Yönetiminde Personel 
Değerlendirme” Uzman Görevi

Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara 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
T.
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ’NİN 
AB’DE ACİL DURUMLARDA GEÇİCİ 

KULLANIMI

Günümüzdeki tarımsal ve çevresel şartlar, bitki koruma 
ve ekosistemler açısından tehlike teşkil edebilecek ve 
mevcut yöntemler ile başa çıkılamayacak acil durumları 
doğurmaya devam etmektedir. Bu acil durumlar,  
çevreye ve üreticiye geri dönüşü olmayan çevresel ve 
ekonomik kayıplar verebilecek bir zararlı organizmanın 
bir üretim alanını istilası olarak tanımlanabilir. Söz 
konusu acil durumun en kısa sürede sonlandırılabilmesi 
için kullanılabilecek bitki koruma ürünleri açısından 
normal ruhsatlandırma sürecini bekleyemeyecek kadar 
hızlı ve etkili önlemler alınmasını gerektirmektedir. 
Bu yüzden, bitki koruma ürünlerine acil durumlarda 
en kısa sürede kullanım izni verilebilmesi amacıyla 
Avrupa Birliği’nde istisnai bir geçici kullanım izni 
bulunmaktadır. Bu uygulamanın dayanağı; 21 Ekim 
2009 tarihli ve 1107/2009/EC sayılı “Bitki koruma 
ürünlerinin piyasaya arzına ve 79/117/EEC ve 91/414/

EEC sayılı Konsey Direktiflerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair Tüzük”ün “İstisnalar” Bölümü 
altında yer alan 53. maddedir. Bu maddeye göre, bir 
Üye Devlet belirli şartlar altında (geri dönüşü olmayan 
çevresel ve ekonomik kayıplar verebilecek ve başka bir 
şekilde önlenemeyecek bir tehlikedurumunda ) ve azami 
120 günlük bir süre için, mevcut durumda kullanım 
ruhsatı olmayan bir bitki koruma ürününün sınırlı ve 
kontrollü kullanımı için geçici kullanım izni verebilir. 

Fakat 53. maddenin uygulanması, bitki üretimine ve 
ekosistemlere mevcut başka hiçbir kontrol yöntemi ile 
önlenemeyen önemli zararlar veren durumlar ile sınırlı 
ve istisnai olmalıdır. 

Halihazırda onaylanmış bir aktif madde içeren 
ve diğer kullanımlar için ruhsatlandırılmış bir bitki 
koruma ürününün kullanımına izin verilerek birçok 

    

İnceleme

Elif SÖğÜT
AB uzman Yrd.
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acil durumun çözülmesi mümkündür. Aynı durum 
askıya alınmış olan aktif maddeler için de geçerlidir. 
Bir geçici kullanım iznine ihtiyaç duyulduğunu 
onaylarken, başka herhangi bir kontrol yönteminin 
mevcut olmaması, geçici kullanımların 1107/2009/
EC sayılı Tüzüğün 51. maddesine (ruhsatların 
kapsamının minor kullanımlara genişletilmesi) ya 
da başka bir standart ruhsatlandırmaya dayalı olarak 
takip edilmesi ve tekrar edilmemesi gerekmektedir. Bu 
yüzden, onaylanmış aktif madde içeren bitki koruma 
ürünleri ile ilgili geçici kullanım izinleri, acil durum 
devam etmedikçe ve açık bir gerekçe sunulmadıkça, 
kesinlikle art arda gelen ekin dönemlerinde tekrar 
edilmemelidir. 

Bazı acil durumları sonlandırmanın tek yolu ise, 
onaylanmamış aktif madde içeren bir bitki 
koruma ürününe geçici kullanım izni verilmesiyle 
mümkün olabilir. Bu durumlarda Üye Devletler 
tarafından Komisyon’a bildirimlerle beraber açık ve 
tam gerekçelerin de sunulması gerekmektedir.  Bu 
kategorideki ruhsatlandırmalar için aşağıdaki noktalar 
dikkate alınmalıdır:

-Bildirimle beraber detaylı ve eksiksiz bir rapor 
sağlanması,

-İnsan sağlığının ve çevrenin korunması,

-Söz konusu bitki koruma ürününün kullanımının 
sadece belli bir zararlı organizma türü için geçerli 
olması,

-Kullanılabilecek diğer kontrol yöntemlerinden 
hiçbirinin mevcut olmaması,

-Kullanımın limitlerinin ve koşullarının açıklanması; 

-Kullanımın izlenmesi ve uygulanan doz, sıklık ve 
alana ait verilerin bildirilmesi,

-Tekrarlanan ruhsatlandırmalardan kaçınılması 

Çok istisnai durumlarda, söz konusu tehlikenin hala 
başka bir kontrol yöntemi ile engellenememesinden 
dolayı onaylanmamış aktif madde içeren bir bitki 
koruma ürününün tekrar ruhsatlandırılması gerekli 
olabilir. Bu durumlarda onaylanmamış aktif madde 
içeren bitki koruma ürünü yukarıdaki koşulların 
yanı sıra aşağıdaki koşulların da sağlanması şartı ile 
53.madde altında ruhsatlandırılmaya devam edebilir.

-Sosyo-tarımsal sistemin bir yıl içinde 
değiştirilemeyeceğini ve onaylanmamış aktif 
maddenin kullanımına devam edilmesinin yerel 
topluma gelebilecek kabul edilemez zararların 
engellenmesi için gerekli olduğunu gösteren 
ekonomik bulgular, başvuru sahibi tarafından 
sağlanmalıdır.

-Söz konusu kullanım, her bir üretim alanı için (arazi 
ya da çiftlik) maksimum muamele sıklığı belirlenerek 

İnceleme
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İnceleme

sınırlandırılmalıdır. Bu durum, diğer mevcut ve 
kısmen etkili yöntemlerin kullanımını teşvik eder.

-Alternatif çözüm yollarını araştıran bir araştırma 
programı olmalıdır. Programın amaçlarına, somut 
zaman planlamasına ve planlanan - yapılan eylemlere 
dair detaylı yıllık raporlar, Komisyon’a ve Üye 
Devletlere sunulmalıdır.

Komisyon, tavsiye amaçlı olarak Avrupa Gıda 
Güvenliği Otoritesi - EFSA’ya başvurabilir. 
Eğer başvurursa, söz konusu tavsiye bir ay içinde  
alınmalıdır. Komisyon değerlendirmesini 
tamamladıktan sonra, Daimi Komite’ye, Üye 
Devletin söz konusu ruhsatlandırmayı genişletmesi, 
tekrarlaması ya da iptal etmesi şeklinde bir teklif sunar. 
Komisyon, Üye Devletlerden yapılan bildirimleri 
düzenli olarak kamuya duyurur.

Söz konusu geçici kullanımın uygulanması ile 
ilgili tüm bu kısıtlamalara rağmen 2011 ve 2012 
yıllarında Avrupa Pestisit Faaliyetleri Ağı (Pesticide 
Action network Europe- PAn Europe) tarafından 
yayımlanan raporlara göre özellikle son yıllarda verilen 
geçici kullanım izinlerinin sayısı çok fazla artmıştır. 
Bu durum AB’de birçok tartışmaya yol açmış ve bu 
istisnanın Üye Devletler tarafından suistimal edildiği 
savunulmuştur. 

Haziran 2011’de yayımlanan “Acil Durumlar İçin 120 
Günlük Geçici Kullanım” isimli ilk rapora göre, söz 
konusu istisnanın kullanımında AB’de 2007-2010 
döneminde önemli derecede artış yaşanmıştır. 2007-
2010 yılları arasındaki acil durum geçici kullanım 
verilerine göre, bu yıllar arasında Fransa, sıfır geçici 
kullanımdan 74’e, Yunanistan 6’dan 54’e ve Portekiz 
1’den 41’e çıkmıştır. 2007 yılında 59 olan bu geçici 
kullanımlar 2010 yılında 321’e çıkmış ve çoğu zaman 
çok zararlı pestisitlerin kullanımına izin verilerek bu 
şekilde 152 adet farklı kimyasala geçici kullanım izni 
verilmiştir. Dört yıl içinde yaşanan bu artış, %500’ün 
üzerindedir. Bu verilere bakılarak Üye Devletler 
tarafından söz konusu istisnai durumun geniş ölçüde 
suistimal edildiği söylenebilir.

Yine PAn Europe 2011 raporuna göre, yıllar boyunca 
Üye Devletlere söz konusu istisnanın uygulanmasına 
yönelik yapılan uyarılar, Üye Devletler tarafından 
uygulamalar sırasında kurallara uyulmasına ilişkin 
olarak çok da dikkate alınmış gibi gözükmemektedir. 
Yapılan tespitlere göre tüm Üye Devletler;

-Her ruhsatlandırmada Komisyon’u bilgilendirmemiş,

-Gıdalarda ulusal MRl (Maksimum Kalıntı limitleri) 
değerleri belirlememiş ve hatta genel bir MRl değeri 
bile belirlememiş, bir tüketici risk değerlendirmesi 
yapmamış ve bununla ilgili Komisyon’u ve EFSA’yı 
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bilgilendirmemiş,

-İnsan ve çevre sağlığını koruma amaçlı önlemler 
almamışlardır.

Ayrıca Daimi Komite Toplantıları’ndaki karar alma 
süreçleri çok şeffaf yürümemektedir. Temsilciler 
(çoğunlukla ulusal tarım bakanlıklarından gelen 
kamu çalışanları) karmaşık bir oylama sistemi ile 
karar vermektedirler. 

2011 yılı raporunun ardından, yine PAn Europe 
tarafından Temmuz 2012’de yayımlanan izleme 
raporuna göre, 2011 yılında söz konusu istisnai 
geçici kullanımlarda %30’luk bir düşüş olmasına 
rağmen, diklorvos ve dikloropropen gibi Avrupa’da 
tamamen yasaklanmış maddelerin diğer ürünler 
için kullanımının genişletilmesi de dahil olmak 
üzere 127 aktif madde için 230 geçici kullanım izni 
verilmiştir. Fransa, Portekiz ve Yunanistan sırasıyla 
32, 30 ve 21 istisnai geçici kullanım izni ile bu 
konuda ilk üç ülke konumundadırlar.  

-AB Komisyonu’nun Sorunlarla İlgili İddialara 
Cevabı 

PAn Europe tarafından 2011 ve 2012 yıllarında 
yayımlanan raporların ardından söz konusu iddialara 
ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu, 11, 15 ve 17 
Şubat 2011 tarihlerinde art arda Komisyon’a acil 
durum geçici kullanım izinlerinin Üye Devletler 
tarafından suistimali ile ilgili sorular sormuştur. 

Komisyon, 23 Mart 2011 tarihinde söz konusu 
iddialara Parlamento’nun soruları üzerinden cevap 
vermiştir. İddialarla ilgili olarak söz alan Komisyon 
temsilcisi tarafından verilen cevap özet olarak şu 
şekildedir:

-Komisyon, 120 günlük geçici kullanım için verilen 
ulusal izinlerin sayısındaki artışın farkındadır ve 
PAn Europe tarafından Ocak 2011’de yayımlanan 
raporu takiben son 5 yılda alınan bildirimler daha 
detaylı incelemeye alınmıştır. Yapılan ön incelemede 

bildirimi yapılan bu geçici kullanım izinlerinin 
çoğunun, Komisyon tarafından zaten onaylanmış ya 
da ruhsatlandırma için hâlihazırda beklemede olan 
aktif maddeler için verildiği belirlenmiştir.

Geçici kullanım izinlerinin birçoğu, endüstrinin 
bir ruhsatlandırma başvurusu yapmak için kısıtlı 
ekonomik teşvike sahip olduğu minor ürünlerde 
kullanılmak üzere verilmiştir. Bitki koruma 
ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009/EC 
sayılı Tüzük, minor ürünler için kullanılabilecek 
bitki koruma ürünleri geliştirmek için birçok hüküm 
içermektedir.

Ayrıca, söz konusu geçici kullanım izinleri, Üye 
Devletler tarafından acil önlemler alınmasını 
gerektiren, düzenlenmiş zararlı organizmaların 
salgınlarının kontrolü için geçerlidir.

Komisyon, bu kullanım izinlerinin Üye Devletlerin 
sorumluluğu altında olduğunun ve bu kullanım 
izinleri  verilir verilmez bu konuda Komisyon’un 
bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 
Bu kullanım izinleri verilmeden önceki teknik ve 
tarımsal değerlendirmeler Üye Devletler tarafından 
yapılmakta ve Komisyon’un bu anlamda bir katkısı 
bulunmamaktadır.

Bununla beraber, uygun kullanım koşullarının 
düzenlenmesi, sağlık ve çevreye gelebilecek zararların 

İnceleme  
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önlenmesi için gerekli risk azaltma önlemlerinin 
alınması ve 396/2005/EC sayılı Tüzük kapsamındaki 
Maksimum Kalıntı limitlerinin (MRl) korunmasının 
sağlanması, yine geçici kullanım iznini veren Üye 
Devletlerin sorumluluğundadır.

Fakat Komisyon, bu kullanım izinleriyle ilgili 
karar alma ve değerlendirme süreçlerine ait tek tip 
kılavuzların oluşturulması konusunun acil bir ihtiyaç 
olduğunun farkındadır. Ayrıca mevcut bildirim 
sisteminin, Üye Devletler tarafından Komisyon’a 
kullanım izni verilme sebepleri ve uygulanan risk 
azaltma önlemleriyle ilgili detaylı bilgilerin sunulmasını 
sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Komisyon, söz konusu kılavuzların 1107/2009/EC 
sayılı Tüzük çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğini 
düşünmektedir.

Komisyon tarafından 2011 yılında yapılan bu 
savunmanın ardından, söz konusu endişeler göz 
önüne alınarak 2013 yılı Şubat ayında 53.maddenin 
uygulanmasına yönelik yeni bir kılavuz yayımlanmıştır. 
Bu kılavuz ışığında gerçekleşecek olan yeni geçici 
kullanım izinlerinin değerlendirme ve bildirim 
süreçlerinin mevzuat ile daha uyumlu şekilde 
gerçekleşmesi beklenmektedir.

İnceleme
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İstatistikler
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2012 Yılı Domates Fiyatları
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2010 2011

Canlı hayvan 98,5 398,2
Et ve yenilebilir et sakatatları 197,5 343,2
Tütün ve tütün ürünleri 364,8 318,9
Yağlı tohumlar ve yağ veren meyveler 202,2 288,1
Meşrubat, alkollü içecekler ve sirke 152,9 217,5
Tahıllar 201 207,7
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri 97,5 181,5

Yenilebilir çeşitli gıda müstahzarları 154,5 172,7
Kakao ve kakao mamulleri 155,1 147
unlu ve nişastalı ürünler 107,2 128,9
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 “Kralın oğlu, yemeğinden daha asil değildir”                                                                            
             İrlanda Atasözü       

Ülke Tanıtımı

Connemara Midillisi

The Cranberries Stockholm

İrlanda safkan at yetiştiriciliği ve at yarışı sektörü, 
istihdam, turizm ve ihracat açısından ulusal 
öneme sahip olup, uluslararası piyasalarda da 
kendine saygın bir yer edinmiştir.  Zira safkan at 
yetiştiriciliği sektöründe  AB’de birinci, dünyada 
ise dördüncü büyük yetiştirici konumundadır. 
AB’nin toplam safkan at yetiştiriciliğinin yaklaşık 
% 40’ı, dünya safkan at yetiştiriciliğinin ise 
yaklaşık % 11’i İrlanda’da gerçekleştirilmektedir. 
Sektör, yaklaşık 17.000 kişiyi istihdam eder ve 
ciddi bir yatırım alanı sağlar. İrlandalı jokeyler 
ve at eğitmenleri dünya çapında birçok üst 
düzey yarışmalarda yer almakta ve başarılar 
kazanmaktadır.

Zengin bir müzik kültürüne sahip olan 
İrlanda, aralarında U2, The Cranberries ve 
Enya’nın da bulunduğu uluslararası alanda 
tanınan bir çok müzik ismi yetiştirmiştir. 
İrlanda, ayrıca, edebiyat alanında da 
oldukça üretken ve dünya çapında tanınan 
yazarlar yetiştirmiştir. James Joyce, Oscar 
Wilde, Bernard Shaw, Samuel Beckett 
İrlanda’nın dünya edebiyatına kazandırdığı 
değerler arasında yer alır.

İRLANDA (IE)

U2

2010 2011

Canlı hayvan 98,5 398,2
Et ve yenilebilir et sakatatları 197,5 343,2
Tütün ve tütün ürünleri 364,8 318,9
Yağlı tohumlar ve yağ veren meyveler 202,2 288,1
Meşrubat, alkollü içecekler ve sirke 152,9 217,5
Tahıllar 201 207,7
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri 97,5 181,5

Yenilebilir çeşitli gıda müstahzarları 154,5 172,7
Kakao ve kakao mamulleri 155,1 147
unlu ve nişastalı ürünler 107,2 128,9
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•  Tarım, GSYH’nin  %1,6’sını oluşturur  (2012 )
•  Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 5,84’üne 
tekabül eder (2013)
• Ülke topraklarının %70’i tarım arazisi olarak kullanılır 
• İrlanda’nın tarımsal üretiminde buğday, arpa ve 
patates öne çıkar. Hayvansal üretimde de süt ineği 
yetiştiriciliği ve büyükbaş besiciliği yaygın olarak 
yapılır. Hayvancılık ve hayvansal ürünler tüm tarımsal 
üretimin %76’sını oluşturur
•  2013 yılında İrlanda, 9,6 milyar Avro’luk tarımsal 
ihracat, 6,9 milyar Avro’luk tarımsal ithalat 
gerçekleştirmiştir

İrlanda mutfağı ağırlıklı olarak adada 
yetişen tarımsal ürünlerden oluşur. 
Özellikle, patates, İrlanda mutfağının 
vazgeçilmez  bir unsurudur  ve birçok 
İrlanda yemeğinde kendine yer edinmiştir. 
Öyle ki yeterli patates  arzının olmadığı 
1739 ve 1845-1849 yıllarında İrlanda 
halkı büyük açlık felaketi yaşamış ve 
ABD’ye kitlesel göçler yaşanmıştır. 
Colcannon (patates püresi-lahana), 
İrlanda güveci, Boxty (patates krebi), 
Coddle  (patates-sosis) ve Crubeens 
(domuz paçası) geleneksel İrlanda 
yemekleri arasında yer alır. 

Colcannon

James Joyce Oscar Wilde

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrEu22iMzjrA
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Yayın Danışmanları
g. şahika ATılgAn
    Yayın Koordinatörü 
Dr. Burak Rahmi yılDıRım
    Haber ve Görsel Yayın Koordinatörü

Editoryal Kurul Katkıda Bulunanlar (devam)

İlknur kAyABAşı
gülçin elif söğÜT
özge BOzkUş
Duygu ÇeVİRme
neslihanece kORkmAz
emrecan özeleR
esra ÜnAl 
şenel Birceyudum emAn
yahya kARAkUş

Uzman Gözüyle 
           Aylık süreli yayın

Arzu yÜRÜkÇÜ
F. ömer TİRyAkİOğlU
nursel kılıÇ
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

murat AslAn
şebnem TÜzÜn kezeR
Ahmet Berkay BUlUTcU
Derya DAğDelen

Katkıda Bulunanlar 

Biliyor Musunuz ?

Avrupa Kültür Başkenti
Her yıl Avrupa Kültür Başkentleri olarak seçilen şehirler, Avrupa kültürlerinin zenginliği ve 
çeşitliliğinin yaşayan bir kanıtı olmaktadır.

1985 yılında başlatılan girişim, Avrupa’nın en prestijli ve yüksek 
düzeyli kültürel etkinliklerinden biridir.

Seçilecek şehirlerin o yıl için programları belli bazı kriterleri karşıla-
mak zorundadır.
Avrupa kültürlerinin zenginlik ve çeşitliliklerine vurgu yapmak, Av-
rupalılık duygusunu güçlendirmek ve Avrupalıları biraraya getiren 
bağları kutlamak bu girişimin amaçlarındandır. Avrupa Birliği Konse-
yi, Avrupa Kültür Başkentlerini seçen yegane kurumdur.  
İstanbul, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkentlerinden biri olmuğtur.

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

