
1

                           

AB’DE 2013 YILINDA GÖRÜLEN 
BAŞLICA HAYVAN HASTALIKLARI

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        

OTP reformuna ilişkin 4 
Temel Tüzük ve 2014 için 
Geçiş Kurallarına dair Tüzük 
kabul edildi.

AB Konseyi, Atlantik, Kuzey 
Denizi ve Karadeniz’de bazı 
ticari balık stokları için av kota-
ları üzerinde anlaşmaya vardı.

AB hayvan hastalıklarıyla 
mücadele için ayırdığı bütçeyi 
2014 yılında 160 milyon Euro 
dolaylarına kadar düşürdü.
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Önceki yıllar-
da olduğu gibi 
2013 yılında da 
Avrupa’da hayvan 
ve insan sağlığı 
bakımından önem 
teşkil eden birta-
kım hayvan has-
talıkları salgınları 
yaşanmıştır. Bu 
hastalıklar sonu-
cunda insanlarda 
can kaybı meyda-
na gelmemesine 
rağmen çok sayıda 
hayvan itlaf ve imha edilmiş ve dolayısıyla büyük 
maddi kayıp meydana gelmiştir. Yıl içerisinde 
birçok önemli hastalık gözlenmekle birlikte eko-
nomiye etkisi ve aynı zamanda ülkeler arası tica-

rete etkisi nede-
niyle düşük dere-
cede Patojenik 
Kuş Gribi Sığır 
Tü b e r k ü l o z u 
Yalancı Tavuk 
Vebası ile Mavidil 
hastalıkları öne 
çıkmaktadır.

Tehlikeli bazı 
hastalıkların yeni 
hatlarının sal-
gınlarının yanın-
da 2013 yılında 
mevcut hastalık-

ların yeni bölgelere yayılımı da gözlenmiştir. 
Antibiyotik direncindeki artış ile büyümeyi des-
tekleyen ilaçların hayvan ve insan sağlığı üzerin-
deki etkileri hakkında uyarılar yapılmaktadır.

Küresel hayvansal üretim endüstrisi için en önemli sorunlardan birisi hayvan sağlığıdır. Hastalıklar 
hayvan topluluklarını tahrip edebildikleri gibi insan sağlığı açısından da önemli tehditler 
oluşturmaktadır. 

Sayfa 5’te...     
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Yeni yılın ilk sayısında sizlerle birlikteyiz. Öncelikle yeni yılınızı kutluyor ve 2014 yılının 
herkes için sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyoruz. 

Bu ayki inceleme köşemizde 2013 yılında AB’de görülen başlıca hayvan hastalıkları ile 
ilgili bir çalışmaya yer verdik. Gıda zincirinin en temel halkalarından olan, tarım ürünleri 
ticaretindeki sorunların önemli bir kısmının kaynağını teşkil eden bu konunun insan sağlığı ve 
elbette sağlıklı hammadde temini açısından önemini yadsımak mümkün değil. Diğer taraftan, 
zincirin diğer önemli bir halkası olan bitki sağlığı alanında ise AB sisteminin yeterince etkin 
olmadığı yönünde bazı değerlendirmeler söz konusu. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi 
Serbest Köşemizden edinebilirsiniz. 

Bültenimizin yeni köşesi Tarım ve Balıkçılık Konseyi Sonuçları, bu ay AB’den Haberler 
bölümünde de   öne çıkan OTP reformu kapsamında temel tüzüklerin yayınlanması, 2014 yılı 
av kotalarının belirlenmesi ve tarımsal ürünlerin promosyonuna ilişkin öneriyi içeriyor. 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) köşemizde, etkin girdi kullanımı konusunda Üye 
Devletlerin durumu yer alıyor. Bu kapsamda, Kasım sayımızdaki değerlendirmelere paralel 
bir şekilde (ücretli işgücüne en bağımlı, tarımda mekanizasyonu az kullanan bir ülke olarak) 
Slovakya en son sırada yer alıyor. 

İstatistik köşemizde AB’de tarımda kadın istihdamına ilişkin verilere yer verdik. İspanya 
Dönem Başkanlığı’nın tarım alanındaki önceliklerinden biri olan bu konunun önemine, geçen 
yıl Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
arasında imzalanan protokol ile ülkemizde de kadın çiftçi eğitimine dikkat çekilmiş durumda.  

Her zamanki gibi, fasıllarla ilgili güncel haberler, yakın zamanda çıkan mevzuat ve TAIEX 
faaliyetlerini bu sayımızda da takip edebilirsiniz.  “Biliyor musunuz?” köşemizde Konsey (Zirve) 
ve “Ülke Tanıtımı” köşemizde Yunanistanla ilgili bilgilerin ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
OTP REFORMunun TEMEl TÜzÜKlERİ

AB TAnıTım PolİTİkAsınDA RefoRm

AnTeP BAklAvAsı AB’De TescİllenDİ

AB Komisyonu, 21 Kasım tarihinde Avrupa tarım ve 
gıda ürünlerine yönelik bilgi ve tanıtım politikasına 
ilişkin reform taslağını sundu. Daha büyük bir bütçeye 
sahip olacak ve ileride bir Avrupa idari ajansı tarafından 
da desteklenecek olan bu yeni tanıtım politikası, yeni 

piyasalar oluşturmak için bir anahtar olarak görülüyor. 
“Tadını çıkar, bu ürün Avrupa’dan!” sloganı ile oluşturulan 
politika, sektör uzmanlarının uluslararası piyasalara 
girebilmelerini ve Avrupalı çiftçilerin, Avrupa düzeyinde 
belirlenen tanıtım stratejisine uygun kaliteli ürünler 
sağlamak yönündeki çabaları konusunda tüketicileri daha 
fazla bilgi sahibi yapmayı hedefliyor. Reformla birlikte, 
tedbirlerin kapsamının genişletilmesi ve idari prosedürlerin 
basitleştirilmesi de öngörülüyor. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB Tarım Bakanları Konseyi, 16 Aralık 2013’te yapılan 
toplantısında, Kasım ayında AB Parlamentosu tarafından 
da onaylanan son OTP reformuna ilişkin 4 Temel Tüzüğü 
ve 2014 için Geçiş Kurallarına dair Tüzüğü kabul etti. OTP 
reformu konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB 
Parlamentosu 26 Haziran 2013 tarihinde siyasi uzlaşıya 
varmıştı. Tüzüklerin yayımlanmasıyla birlikte reform süreci 
tamamlanmış oldu. 

Konsey’de kabul edilmelerinin ardından yeni OTP’nin 4 
temel Tüzüğü, Resmi Gazete ’de 20 Aralık 2013 tarihinde 
yayınlandı. Bunlar; “Kırsal Kalkınma Tüzüğü” (1305/2013), 
fonlama ve kontroller gibi konulara ilişkin “Yatay Tüzük” 
(1306/2013), çiftçiler için “Doğrudan Ödemeler Tüzüğü” 
(1307/2013) ve piyasa tedbirlerine ilişkin “OPD Tüzüğü” 
(1308/2013). Kaynak: Avrupa Komisyonu

“Antep Baklavası”nın coğrafi işaret 
olarak tanınması için Gaziantep 
Sanayi Odası tarafından 2009 yılında 

AB’ye yapılan başvuruya ilişkin tescil 
kararı 21 Aralık 2013 tarihinde AB 
Resmi Gazetesi’nde yayımlandı ve 
Antep Baklavası artık  “Mahreç işareti 
(PGI)” olarak AB’de tescil edilmiş 
oldu. Bir ürünün coğrafi işaret 
olarak AB koruması altına alınması, 
tamamı ya da bir bileşeni yalnızca 
söz konusu bölgeden gelen ve belirli 
spesifikasyonları taşıyan ürünlerin bu 

isim altında satışına izin verileceği 
anlamına geliyor.

Söz konusu tescille Antep Baklavası, 
Avrupa Komisyonu’nun coğrafi 
işaret koruması altına aldığı ürünler 
içerisinde Türkiye’ye ait ilk gıda ürünü 
olmasının yanı sıra, AB dışındaki 
ülkelere ait 16ncı gıda ürünü oldu.

leTonYA AvRo kUllAnmAYA BAŞlADı
letonya, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Euro Bölgesi’nin 
18. üyesi oldu. 2004 yılında AB’ye üye olan 10 ülkeden 
Euro Bölgesi’ne ilk geçen ülke 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle 
Slovenya olmuştu. Slovenya’yı daha sonra sırasıyla Kıbrıs, 

Malta, Slovakya ve Estonya izledi.  letonya’nın komşusu 
litvanya ise Euro Bölgesi’ne 2015 yılında geçmeyi 
planlıyor. 

   

FASIL 11

Kaynak: AB Resmi  Gazetesi

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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HAYVAn HASTAlIKlARI BÜTçESİ AzAlDI

BİTkİ ÜReTİm mATeRYAlİ mevZUATınA TePkİ
6 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanan ve 2016 yılında 
yürürlüğe girmesi öngörülen Bitkisel Üretim 
Materyaline (BÜM) ilişkin yeni Mevzuat 
önerisine Birleşik Krallık Toprak Derneği tepki 
gösteriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle 
bahçeciliğin etkileneceğini öne süren Birlik, bu 
düzenlemenin hayata geçmesi halinde bahçe 
yetiştiriciliği yapanların ürün seçeneklerinin 
azalacağını savundu. Birlik ayrıca, söz konusu 

yeni düzenlemenin özellikle tohum ve bitki 
üretimi yapan küçük işletmeleri tehdit 
ettiğini ve tüketime sunulan sebze ve çiçek 
çeşitliliğinde önemli bir azalmaya sebep 
olacağını belirtti. Bu durumun maliyetlere 
de yansımasıyla beraber tüketicilerin 
büyük ve daha az sayıdaki firmalardan ve 
daha az tohum ve bitki seçeneği içinden 
alacakları ürünler için daha çok ödeyecekleri 
vurgulandı.

klonlAnmıŞ HAYvAn oRİJİnlİ GıDAlARA YAsAk

Kaynak: The Guardian

AB, bu yıl hayvan hastalıklarıyla mücadele için ayırdığı 
199 milyon Avro’luk bütçeyi 2014 yılında 160 milyon 
Avro’ya kadar düşürdü. Avrupa Komisyonu kesintiyi henüz 
açıklamamasına rağmen, AB tarihinde ilk kez, gerçek 
zamanlı bir finansal kesintiyi içeren orta vadeli bütçe 
döngüsüne girmek üzere olduğu görülüyor.
Örneğin, Tüberküloz hastalığı ile mücadele için ayrılan 

bütçe 2013 yılında 71 milyon Avro iken, 2014 yılında 56 
milyon Euro’ya; Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati (TSE) 
hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla ayrılan bütçe 
54 milyon Avro’dan 42 milyon Avro’ya düşürülecek.
Ancak Kuduz hastalığı ile mücadele için ayrılan fon 25 
milyon Euro’dan 27,5 milyon Euro’ya yükseltilecek.

Kaynak: EU RAPID

FASIL 12

Kaynak: Reuters

AB 2 yıl sonra klonlanmış hayvanlardan 
sağlanan gıdalara yönelik bir yasak konması 
yönünde yeni bir öneride bulundu. 2011 
yılındaki ilk öneri etiketleme ile ilgili sıkıntılar 
nedeniyle reddedilmişti. Yeni önerinin AB’de 
çiftlik hayvanı yetiştirme amaçlı klonlamanın, 

klonlanmış hayvanlardan elde edilen et ve 
süt gibi ürünlerin satışının ve ihracatının 
yasaklanmasına ilişkin olduğu ifade edildi. 
Tüketici grupları da Avrupa nüfusunun 
fazlasının klonlanmış ürünler yemeye karşı 
olduğunu ifade ediyor. 

AB’den Haberler
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HAYVAn HASTAlIKlARI BÜTçESİ AzAlDI
AB’den Haberler

2014 yılında iki Akdeniz ülkesi birbiri 
ardına Avrupa Birliği Konseyi dönem 
başkanlığını yapacak. Dönem başkanlığı bu 
ay başlayan Yunanistan, Temmuz ayında 
başkanlığı İtalya’ya devredecek. 2014 yılı, 
Mavi Ekonomi’yi desteklemek için bir fırsat 
yılı olarak değerlendiriliyor.

AB’de, 2020 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon 
yeni iş olanaklarının yaratılması gündemde. 
Özellikle Akdeniz, yenilikleri teşvik etmek; 

büyüme ve istihdamı arttırmak açısından 
büyük bir potansiyele sahip. Bölgenin 
okyanus enerjisi, deniz yatağı madenciliği, 
mavi biyoteknoloji ve yetiştiricilik 
alanlarında; öncü bir potansiyelinin 
olması iki dönem başkanını da denizcilik 
sektörüne odaklamış durumda. Ayrıca, 
yeni Avrupa Balıkçılık Politikasının etkin 
bir şekilde uygulanmasını da sağlayacağı 
düşünülmekte.

DenİZcİlİk sekTöRÜnDe De AkDenİZ Yılı

AB Komisyonu’nun “Avrupa Birliği’nde 
Balıkçılığın Sosyo-ekonomik Boyutu” 
adlı çalışması, İtalya, Fransa, İspanya 
ve İskoçya’da balıkçılığın yoğun olarak 
yapıldığı bölgelerde tamamlanıp 18 
Aralık’ta yayınlandı. OBP’nin kıyı 
balıkçılığını sosyal ve ekonomik 
açıdan nasıl etkilediğini saptayan 
çalışma, balıkçılık konusunda karar 
alma mekanizmasının yerelde nasıl 
algılandığını, turizm ile balıkçılık 

arasında tamamlayıcı ve karşıt ilişkiler 
olduğunu, kadınların balıkçılık 
sektöründe çok az yer aldığını ve 
balıkçıların deniz taşımacılığı, gıda, 
turizm ve sanayi sektörleri ile ilişkilerini, 
kıyı balıkçılığı yönetiminin birçok aktörü 
barındırmasının işleri nasıl zorlaştırdığını, 
küçük balıkçıların AB politikalarından 
nasıl etkilendiğini ve bu bölgelerde 
balıkçılığın yapısını ve eğilimlerini ortaya 
koyuyor.

oBP YeRel sevİYeDe UYGUlAnAmıYoR

klonlAnmıŞ HAYvAn oRİJİnlİ GıDAlARA YAsAk

AB Konseyinin 16-17 Aralık tarihlerinde Brüksel’de 
gerçekleştirdiği tarım ve balıkçılıkla ilgili son toplantısında 
Konsey, Atlantik, Kuzey Denizi ve Karadeniz’in ana ticari 
balık stokları için 2014 yılı av kotaları üzerinde anlaşmaya 
vardı. Toplantıda, 2013 yılında, Kuzey Denizi ve Atlantik’te 
maksimum sürdürülebilir ürün seviyesinde 25 stoğun 
avlandığı ve 2015 yılı itibariyle maksimum sürdürülebilir 
ürün seviyesindeki tür sayısının batı istavrit balığı ve belirli 
bölgelere özgü pisi balığı ile dil balığının eklenmesi ile 

30’a çıkabileceği ifade edildi. Toplantıda Karadeniz için 
belirlenen çaça ve kalkan kotalarında değişikliğe gidilmeyip 
2013 yılı kota miktarları olan 11.475 (çaça) ve 86.4 
(kalkan) ton, 2014 yılı için de kabul edildi. Ayrıca Konsey, 
Komisyon ve ilgili Üye Devletler, Karadeniz’de yasadışı 
avlanan kalkan balığının yanlış raporlanmasının önüne 
geçmek amacıyla 2012 ve 2013 yıllarında kurulan kontrol 
ve izleme tedbirlerinin güçlendirmesi konusunda uzlaşıya 
vardılar.

2014 AV KOTAlARI BElİRlEnDİ 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

 Kaynak: AB Konseyi

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Kaynak: EU RAPID

FASIL 13

Kaynak: Reuters
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AB’den Haberler

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
Avrupa Birliği çMVA sistemi 2011 
verilerine göre, bir avroluk girdi 
kullanımı başına elde edilen üretim 
çıktısı değeri hesaplanmış ve en etkin 
girdi kullanımına sahip ülkenin İTAlYA 
olduğu gözlenmiştir. 

Buna mukabil SlOVAKYA kullandığı 
girdi başına en az üretim çıktısı elde eden 
ülkedir. AB ortalaması 1 avro girdi başına 
1,13 avro çıktı olup 2011 yılında 27 
üyesi bulunan toplulukta 16 üye ülke bu 
değerin altında, 11 üye ülke ise üzerinde 
bir performans sergilemiştir.

            Kaynak: Avrupa Komisyonu

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

Konsey toplantı sonuçlarının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/140120.pdf  

Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin 3285. 
Toplantısı, 17 Aralık 2013 tarihinde yapıldı ve özetle şu 
kararlar alındı:

- Balıkçılıkla ilgili olarak, Birlik içindeki ve dışındaki 
sularda AB gemilerine ait 2014 yılı av kotaları ile 
Karadeniz’de kalkan ve çaça için AB Müsaade Edilebilir 
Av Miktarı (TAC) üzerinde siyasi anlaşmaya varıldı. 
Ayrıca ülkeler, Konsey ve Parlamento arasında Avrupa 
Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) üzerine devam eden 
müzakerelerin durumu hakkında bilgilendirildi.

-Tarıma ilişkin olarak, Konsey, iç pazar ve üçüncü ülkelerde 
tarımsal ürünler için tanıtım tedbirleri ve bilgilendirme 
hükmüne ilişkin Tüzük önerisi hakkında Komisyon 
tarafından bilgilendirildi. Üye Devletler’in çoğu bu öneriyi 
memnuniyetle karşıladı ancak süreçte daha fazla yer alma 
isteklerini belirtti.

- Konsey, Ortak Tarım Politikası (OTP) reform paketini, 
yani doğrudan ödemeler, kırsal kalkınma, ortak piyasa 
düzenleri ve OTP’nin finansmanına ilişkin ana mevzuat 
ile 2014 yılı için geçiş önlemlerini içeren mevzuatı kabul 

etti. Reformun temel amacı, Birlik çapında çiftçilere verilen 
gelir destekleri dağılımını daha adil hale getirmek ve daha 
etkin bir kırsal kalkınma politikası oluşturmak suretiyle 
OTP’yi daha yeşil ve hedefe odaklı hale getirmek. 

Bu 3 ana konunun yanı sıra, Konsey;

- 15 Ocak’tan 10 nisan 2013’e kadar organik tarım 
konusunda yürütülen kamu istişaresinin temel sonuçları 
hakkında Komisyon tarafından bilgilendirildi. 

- 24 Eylül 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen “AB 
Süt ve Süt Ürünleri Sektörü: 2015’in ötesinde gelişme” 
konusundaki konferansın temel sonuçlarına ilişkin 
Komisyon tarafından bilgilendirildi.

- Üreticilerin kendi ürünlerini yerel olarak pazarlamalarına 
yardımcı olan yeni yerel çiftçilik ve doğrudan satış 
etiketleme programı hakkında Komisyon tarafından 
sunulan raporu değerlendirdi. 

- Hayvan ve bitki sağlığı, tohum, kontrol ve harcama 
paketleri üzerine Başkanlık tarafından oluşturulan ilerleme 
raporunu değerlendirdi.
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AB’de Mevcut Bitki Sağlığı Rejiminin Sorunları

Geçtiğimiz 15 yıl içinde, AB Bitki Sağlığı Rejimi 
önemli ölçüde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere 
sahip olan zararlı organizmaların AB’ye girişini, 
yerleşimini ya da zaten girmiş oldukları alanlardaki 
dağılımını engelleme konusunda maalesef kısmen 
başarılı olabilmiştir. 1993 yılından bu yana, bitki 
sağlığı rejimine ilişkin yapılan maliyet-fayda 
analizleri, bu tarihe kadar rejim için ayrılan bütçenin 
kısmen sınırlı kaldığını ve rejimin sadece bazı zararlı 
organizmalar için ve ancak bazı durumlarda fayda 
sağlayabildiğini (Ör.Anoplphora, Ceratocystis, 
Erwina amylovora, Grapevine flavescence doreé 
ve Phytophthora ranorum’un yanısıra patates 
kahverengi ve halka çürüklüğü) göstermiştir. Söz 
konusu durumlarda alınan önlemler sayesinde bitki 
sağlığı rejimi, ya zararlı organizmaların AB içerisine 
girişini önlemiş ya da 
yayılmalarını yavaşlatmıştır. 
Bu durum, AB’ye önemli 
ölçüde yarar sağlamış ve olası 
maliyetleri engellemiştir.

Fakat bazı durumlarda 
alınabilen bu olumlu 
sonuçlara rağmen, genel 
olarak bitki sağlığı rejimi, 
şu anki haliyle amaçlarını 
gerçekleştirme konusunda 
tam olarak etkili değildir. 
Güçlü yanlarının yanı sıra 
zayıf yanları ve “iyileştirme 
gerektiren” şeklinde 
tanımlanan birçok alanı 
bulunmaktadır. 

Belirlenen bu zayıflıklar ve yetersizlikler, bitki 
sağlığı rejiminin uzun bir süreden beri yürürlükte 
olmasından ve bu sırada da Dünya’nın ve koşulların 
değişmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
mevcut rejim, stratejik ve sistematik bir politika 
olmaktan çok, bir seri doğaçlama düzenlemenin 
ürünüdür. 

2010 yılında Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bitki Sağlığı 
Rejimi değerlendirmeleri sonucunda, alınan 

birçok önlem sadece kısmen etkili ya da kısmen 
faydalı olarak tanımlanmıştır. Bu durum, Üye 
Devletler arasında uyumlu bir yaklaşımın eksikliği 
ve uygulama boşlukları, bitki sağlığı rejimi için 
sağlanmış her seviyede (AB, Üye Devletler, araştırma 
kurumları ve tanı tesisleri vb.) personel ve kaynak 
bulunmasında yaşanan zorluklar, bazı yasal hükümler 
üzerindeki belirsizlikler, zararlı organizmaların risk 
bazlı önceliklendirilme çalışmalarındaki eksiklikler, 
kamu farkındalığının yetersizliği ve buna bağlı 
olarak finansal açıdan sınırlı politik destek, teşvik 
edici ve caydırıcı uygulamaların sınırlı olması, acil 
durumlarda önlemlerin yavaş ve geç alınmasına 
sebep olan karar alma mekanizmalarındaki hantal 
yapı ve yetersiz destek gibi birçok belli başlı unsura 
dayandırılmıştır. Tüm bu unsurlar genel olarak bitki 

sağlığı rejiminin yetersiz düzeyde 
uygulanmasına sebep olmaktadır.

Bitki sağlığı rejimi 
değerlendirmelerini daha da ileriye 
taşımak için, gelecekte karşılaşılması 
muhtemel olan evrensel sorunları 
da dikkate almak gerekmektedir. 
İklim değişikliği ve artan ticaret ile 
bunların ticari tarım ve ormancılık 
alanlarının yanı sıra bir bütün 
olarak (ekosistemler, biyo-çeşitlilik 
ve kırsal topluluklar) toplum 
üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olma potansiyelleri özellikle göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Gelecekte karşılaşılması muhtemel olan bu 
evrensel sorunların yanı sıra, belirlenen zayıflıklar 
ve yetersizlikler bitki sağlığı rejiminde önemli bir 
iyileştirme gerektiğine işaret etmektedir. Söz konusu 
bu iyileştirmeler, daha fazla koruma, daha iyi risk 
hedefleme (önceliklendirme) ve Üye Devletler 
arasında daha fazla dayanışmaya dayalı bir uygulama 
ihtiyacını karşılamalıdır.

Söz konusu tüm bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla, 
6 Mayıs 2013’de Avrupa Komisyonu tarafından 
2016 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni bir 
Bitki Sağlığı Rejimi teklifi yayımlanmıştır.

Gülçin Elif SÖĞÜT
AB uzman Yrd.
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AB’DE 2013 YIlInDA GÖRÜlEn BAŞlICA HAYVAn 
HASTAlIKlARI

Küresel hayvansal üretim endüstrisi için en önemli 
endişe kaynaklarından biri hayvan sağlığıdır. Hastalıklar 
hayvan topluluklarını tahrip edebildikleri gibi insan 
sağlığına da önemli tehditler oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan büyümeyi destekleyen ürünler ve veteriner 
ilaçları üzerindeki kontroller artmaktadır. 

Önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Avrupa’da 
hayvan ve insan sağlığı bakımından önem teşkil eden 
birtakım hayvan hastalıkları salgınları yaşanmıştır. Bu 
hastalıklar sonucunda insanlarda can kaybı meydana 
gelmemesine rağmen çok sayıda hayvan itlaf ve imha 
edilmiş ve dolayısıyla büyük maddi kayıp meydana 
gelmiştir.

Tehlikeli bazı hastalıkların yeni hatlarının neden olduğu 
salgınların yanında 2013 yılında mevcut hastalıkların 

yeni bölgelere yayılımı da gözlenmiştir. Antibiyotik 
direncindeki artış ile büyümeyi destekleyen ilaçların 
hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında 
uyarılar yapılmaktadır.

YALANCI TAVUK VEBASI (NEW CASTLE 
DISEASE)

Bulgar yetkililer, Kırcaali bölgesinde köy tavukçuluğu 
yapılan işletmelerde Şubat 2013’te bir newcastle Disease 
(nD) salgınını rapor etmiştir.Salgında, yaklaşık olarak 
1600 hayvandan 400 tanesi ölmüş, kalanlar ise imha 
edilmiştir. Salgına karşı tedbir olarak aşılama ile diğer 
hastalıkla mücadele yöntemleri uygulanmıştır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Haziran 
2013’te, 7 tanesi ticari kanatlı işletmelerinde 6 tanesi 
de köy tavukçuluğu işletmelerinde olmak üzere toplam 

Emrecan ÖzElER
AB uzman Yrd.

    

İnceleme

Dr. Halit çInAR
AB uzmanı
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13 nD salgını bildirilmiştir. uygulanan hastalıkla 
mücadele önlemleri kapsamında 250 000’den 
fazla hayvan imha edilmiştir. İlk olarak enfekte 
olan işletmelerde takiben yürütülen araştırmalarda 
civcivlerin kuluçka çıkımında aşılandıkları 18 
ile 23-25. günlerde tekrar aşı uygulandığı ortaya 
çıkmıştır. Bütün uygulamalarda zayıflatılmış canlı 
aşılar kullanılmıştır. 

Bulgaristan ve GKRY’den alınan örnekler AHVlA-
Weybridge uluslararası nD  Referans laboratuarına 
gönderilmiş, sekans analizleri 5a virüs hattını tespit 
etmiştir. Türkiye, Bulgaristan, GKRY ve İsrail’deki 
tüm 5a virüsleri yakın ilişkilidir. Türkiye’deki 
salgınların çoğu köy tavukçuluğunda görülürken 
İsrail’deki salgınlar zorunlu olarak nD’ye karşı 
aşılanmış ticari sürülerde gözlenmektedir. 

nD, aşılanmamış evcil kanatlılarda, özellikle de 
tavuklarda büyük kayıplara sebep olabilen, bildirimi 
zorunlu bir hastalıktır. Bulgaristan’da 2013 yılında 
izole edilen virüs, daha önce Avrupa’da tespit edilen 5a 
hattından çok 2010 yılında Endonezya’da izole edilen 
5a hattına benzerlik göstermektedir. Görece olarak 
yüksek genetik benzerlik, hastalığın uzakdoğu’dan 
Orta Asya üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştığına 
işaret etmektedir. 

nD hastalığı öncelikle canlı enfekte kümes hayvanları 

ile ürünlerinin ticareti ile aşılı ya da aşısız enfekte 
sürülere yapılan insan hareketleri aracılığıyla 
yayılabilmektedir. Yaban kuşları klinik semptomları 
gösterebilmekte veya taşıyıcı görevi görerek hastalığın 
yayılmasına katkıda bulunabilmektedir. Salgın 
görülen ülkelerden sadece İsrail işlenmiş kanatlı 
ürünlerinin ticareti için onaylanmıştır; Türkiye 
kanatlı entegrasyonlarının işleme tesisleri AB onayı 
almasına rağmen nD’den dolayı kanatlı ürün ticareti 
için onaylanmamıştır; GKRY ve Bulgaristan AB’nin 
bir parçası oldukları için ticarette bir engelleme ile 
karşılaşmamaktadır.

Yaban kuşları ile temas etme riski, kanatlı 
endüstrisinin bazı sektörlerinde belirgin bir tehlike 
oluşturmaya devam etmektedir. nD için yaban 
kuşlarında AB düzeyinde veya etkilenen diğer 
ülkelerde bir tarama programı uygulanmadığından 
çiftlik biyo-güvenliği önem taşımaktadır. 

DÜŞÜK PATOJENİTEYE SAHİP KUŞ GRİBİ 
(LPAI)

Grip virüsleri A, B ve C olarak üçe ayrılır. 
Kanatlı hayvanları enfekte eden tek alt tip A alt 
tipi olup, tüm A alt tipi grip virüslerinin kuşları 
enfekte edebilme özelliği vardır. Bununla birlikte, 
hem insanları hem de kuşları enfekte edebilen alt 
tipler arasında önemli genetik farklar vardır. A tipi 
virüslerin ileri sınıflandırması bu virüslerin içerdikleri 
başlıca iki yüzey glikoproteini olan hemaglütinin 

İnceleme
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İnceleme

(HA) ve nöraminidaza (nA) göre yapılmaktadır. 
Kuş gribi A H5 ve H7 virüsleri kanatlı hayvanlarda 
yarattıkları hastalık tablosunun şiddeti ve virüsün 
genetik özelliklerine göre kendi aralarında ‘‘düşük 
derecede patojenik’’ ve ‘‘yüksek derecede patojenik’’ 
olarak ayrılmaktadır; H9 grip virüsü ise sadece 
‘‘düşük derecede patojenik’’ tir. Yukarıda bahsedilen 
virüslerin (H5, H7 ve H9) her biri teoride dokuz adet 
nöraminidaz yüzey proteinine bağlanabileceğinden 
her bir alt tipin dokuz farklı formu olduğu söylenebilir 
(H5n1, H5n2,…, H5n9 gibi). 

Yukarıda bahsettiğimiz düşük derecede patojenik H5 
ve H7 virüsleri Avrupa’da 2013 yılı içerisinde birçok 
ülkede ortaya çıkmış ve kanatlı hayvan itlafına yol 
açmıştır.

Avrupa’da sayılarla 2013 yılında kuş gribi

Almanya

- 15 Şubat 2013 tarihinde Brandenburg eyaletinin 
Seelow kasabasındaki bir ördek çiftliğinde düşük 
derecede patojenik H5n1 virüsü tespit edilmiştir. 

- 7 Mart 2013 tarihinde lippstadt Hörste 
kasabasındaki Kreis Soest bölgesinde 3 tavuk, 5 kaz, 3 
ördek, 2 tavus kuşu ve serbest dolaşan bir devekuşunda 
düşük derecede patojenik H7n7 virüsünün 
doğrulaması yapılmıştır.

- 25 Mart 2013 tarihinde Güney Ren-Vestfalya 
eyaletindeki bir kanatlı çiftliğinde düşük derecede 
patojenik H5n1 virüsü rapor edilmiştir. Bunun 
üzerine Hong Kong söz konusu eyaletten kanatlı ve 
kanatlı ürünleri ithalatını yasaklamıştır.

- 21 nisan 2013 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletindeki 
Badbergen kasabasında bulunan iki hindi çiftliğinde 
H5n1 virüsü rapor edilmiş ve 7.920 hayvan itlaf 
edilmiştir. Daha sonra Badbergen yakınlarındaki 
Halen’de 17.150 hindi itlaf edilmiştir.

- 17 Mayıs 2013 tarihinde düşük derecede patojenik 
H7n7 virüsünün tespitiyle 13.000 kanatlı hayvan itlaf 
edilmiştir.

- 25 Haziran 2013 tarihinde Aşağı Saksonya’daki bir 
kanatlı çiftliğinde düşük derecede patojenik H7n7 
virüsünün tespit edilmiştir. 13.406 hayvandan oluşan 
sürüde 400 hayvan enfekte olmuştur. Ardından tüm 
sürü imha edilmiştir.

- 19 Kasım 2013 tarihinde Almanya’nın doğusundaki 
Mohlsdorf ’da kanatlı hayvanlarda  düşük derecede 
patojenik H5 suşuna rastlanmıştır. çiftlikteki 823 
hayvanın tümü imha edilmiştir.

Danimarka

- 3 Haziran 2013 tarihinde Danimarka’nın Viborg 
şehrindeki yeşil ördeklerde düşük derecede patojenik 
H7 suşuna rastlanmıştır.

Hollanda

- 20 Mart 2013 tarihinde zeewolde kasabasındaki 
24.000 kapasiteli bir organik kanatlı çiftliğinde 
düşük derecede patojenik H7 virüsü görülmüştür. 
Flevoland ilinin zeewolde kasabasındaki çiftliğe 1 
km mesafedeki alandan kanatlı, yumurta ve gübrenin 
dışarı çıkarılması yasaklanmıştır. Söz konusu alanda 
başka kanatlı çiftliği bulunmamaktadır.
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- 11 Aralık 2013 tarihinde Groningen’deki organik 
yumurta tavuğu çiftliğinde H5n3 vakasına 
rastlanmış ve 12.000 hayvan itlaf edilmiştir.

İspanya

- 21 Mayıs 2013 tarihinde Katalonya eyaletindeki 
bir kanatlı yetiştirme çiftliğinde düşük derecede 
patojenik H7n1 kuş gribi virüsü rapor edilmiştir. 
Hong Kong söz konusu eyaletten kanatlı ve kanatlı 
ürünlerinin ithalatını yasaklamıştır. 

İtalya

- nisan 2013 ile Ekim 2013 arasında lombardy 
ve Campania bölgelerindeki iki ticari işletmede 
düşük derecede patojenik H5 virüsü saptanmıştır. 
9 Ekim 2013 tarihinde Brescia şehrindeki Offlaga 
ilçesinde kuş gribi virüsü saptanmıştır. 10 Ekim 
2013 tarihinde ulusal Referans laboratuvarı 
söz konusu düşük derecede patojenik kuş gribi 
virüsünün H5n3 alt tipinde olduğunu saptamıştır. 
Tüm hayvanlar (3310) itlaf edilmiştir.

Portekiz

- 3 Aralık 2013 tarihinde Baixo Alentejo’da H7 
alt tipi saptanmıştır. Söz konusu suş sürveyans 
programı sırasında tespit edilmiş ve herhangi bir 
klinik belirti gözlenmemiştir. Etkilenen birim 18 
tavuk, 36 broyler, 6 beç tavuğu ve 3 ördekten oluşan 
arka bahçe yetiştiriciliğinin yapıldığı bir yerdir.

MAVİDİL (BLUETONGUE)

Daha önceki yıllarda Avrupa’daki farklı ülkelerde 
(Yunanistan, çek Cumhuriyeti ve letonya) 
görülmüş olup 2013 yılında ise İtalya’da rastlanan 
bir diğer zoonotik hastalık ise mavidil hastalığıdır. 
Hastalığın ön doğrulaması 27 Eylül 2013 tarihinde 
yapıldıktan sonra 1 Ekim 2013 tarihinde Dünya 
Hayvan Hastalıkları Örgütü’ne (OIE) rapor 
edilmiştir. Hastalık, lazio bölgesindeki Montalto 
di Castro kasabasında bulunan bir çiftlikte 

görülmüştür. Hastalığın görüldüğü çiftlikteki 310 
koyunun 4’ü enfekte olmuş olup bu hayvanların 
tümü ölmüştür. Ardından ülke içerisinde hayvan 
hareketlerinin kontrolü, izleme, hastalığın çıktığı 
bölgeden hayvan giriş-çıkışının kontrol altına 
alınması gibi tedbirler alınmıştır. Aşılama veya 
herhangi bir tedavi uygulanmamıştır.

SIĞIR TÜBERKÜLOZU (BOVINE 
TUBERCULOSIS) 

Sığır tüberkülozu, çoğunlukla diğer memelileri de 
etkileyen, kronik bakteriyel bir hastalıktır. Bu hastalık 
insanlarda da, özellikle aerosollerin solunması veya 
pastörize edilmemiş sütün tüketilmesi yolu ile 
yayılabilen önemli bir zoonozdur. Gelişmiş ülkelerde 
uygulanan eradikasyon programları sığırlarda 
tüberkülozu azaltmış ya da yok etmiştir; ancak 
yaban hayatındaki rezervuarlar tam eradikasyonu 
zorlaştırabilmektedir. AB üye ülkelerinden İspanya, 
letonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, 
Yunanistan, GKRY, Malta ile İtalya, Birleşik 
Krallık ve Portekiz’in kimi bölgelerinde 2012 yılı 
içerisinde sığır tüberkülozu vakaları bildirilmiştir. 
Birleşik Krallık sığır tüberkülozu ile mücadelesi 

İnceleme  
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kapsamında 2013 yılının Ağustos ayında tartışmalı bir 
porsuk itlafı uygulamasına başlamıştır. Hayvan hakları 
grupları tarafından şiddetli bir tepkiyle karşılaşan 
pilot itlaf uygulamasında altı hafta içerisinde Somerset 
ve Gloucestershire bölgelerinde sırası ile porsukların 
%70’i ve %90’ı ortadan kaldırılmıştır. Ancak iki 
bölgede de uzatılan itlaf uygulaması hedeflerine 

ulaşamadığı için karşı çıkanlar tarafından “büyük bir 
hata” olarak tanımlanmaktadır. 

(OIE-WAHID, CDC, Poultrymed, DEFRA, 
GlobalMeatnews)

İnceleme
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Veterinary & Science Policy Advice International Disease Monitoring: http://www.defra.gov.uk/

animal-diseases/files/poa-newcastle-disease-20130712.pdf
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İstatistikler
AB-27’de Tarım Sektöründe Kadın 

AB’DE 2013 yılı Yumurta Fiyatları

Toplam kadın istihdamındda tarımın payı (2011) (%)

100

110

120

130

140

150

160

AB Ortalama (€/100kg)

4 0,6 1,4
4,6

12

9,3
34,5

7,7

1,5

2,6

0,9 0,7

Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz

Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere



15

“Bırak yemek senin ilacın, ilacın da yemeğin olsun”                                       
             Hipokrat                        

Ülke Tanıtımı
YUNANİSTAN (EL)

Parthenon

Buzuki

Tarım; toplam GSYH’nin %3.4’ünü oluşturmakta, (2012), 
toplam istihdamın % 11.6’sına tekabül etmektedir (2011)
Dağlık arazisi nedeniyle ülke topraklarının yalnızca 
%30’u işlenmektedir; işlenmekte olan toprakların ise 
ancak %37’si sulanabilmektedir.
Tarımsal üretiminde buğday, mısır, arpa, domates, 
pamuk, zeytin, üzüm, tütün ve şeker pancarı öne 
çıkmaktadır.
Birçok üründe kendi kendine yeten bir ülkedir fakat bazı 
tahıllar ile et ve mandıra ürünlerinin büyük bir bölümünü 
ithal etmektedir.

Santorini

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Yunanistan 
dünyada en fazla turist çeken ilk 20 ülke 
arasında yer almaktadır. Yunanistan’a gelen 
turistlerin büyük çoğunluğunu AB üye ülkelerinin 
vatandaşları oluşturmaktadır. Özellikle yaz 
döneminde rağbet gören ülkede turizm toplam 
GSYH’nin %15’ini oluşturmaktadır. Atina, başta 
Santorini, Mikonos ve Rodos olmak üzere Yunan 
adaları, Selanik gibi yerler Yunanistan’da en 
çok rağbet gören turizm merkezleridir.

Yüzlerce çeşit yemeğe sahip olan zengin 
Yunanistan mutfağı Girit yemekleri  gibi 
Akdeniz tarzı sağlıklı beslenme şeklini 
içermektedir. Yunan mutfağının en temel 
ve kadim unsurunu çoğu Yunan yemeğinde 
de yer alan zeytinyağı oluşturmaktadır. 
En çok bilinen Yunan yemekleri arasında 
dünyaca ünlü Yunan salatası, Horta 
Vrasta (haşlanmış yeşillikler), Fasolada 
(fasulye çorbası), Chtapodi di schara 
(ızgara ahtapot ) ve bir çok meze çeşitleri 
bulunmaktadır. Ayrıca dolma, şiş kebap, 
musakka, kokoreç, köfte, döner, baklava, 
cacık gibi yemekler hem Yunan hem de 
Türk mutfağında yer almaktadır. 
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Yunanistan, AB içindeki en büyük pamuk (230.000 
ton) üreticisi konumundadır. Pirinç,antep fıstığı 
ve zeytin üretiminde AB’de ikinci, incir, badem, 
domates ve karpuz üretiminde ise AB’de üçüncü 
büyük üretici konumundadır. Ayrıca, Yunanistan, 
su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe  Avrupa’nın 
lideri konumunda olup, üretimin yaklaşık %50’sini 
yapmaktadır. Bu çiftliklerde daha çok çipura, 
levrek ve kabuklu üretimi yapılmaktadır. 

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)

Derya DAĞDelen
İlknur kAYABAŞı
Gülçin elif söĞÜT
neslihanece koRkmAZ
emrecan öZeleR
Şenel Birceyudum emAn
Yahya kARAkUŞ
esra ÜnAl 
özge BoZkUŞ

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

özkan köYlÜBAY, Daire Başkanı
             Genel Yayın Yönetmeni

murat AslAn
Şebnem TÜZÜn keZeR
Başak oksAY
Ahmet Berkay BUlUTcU

Katkıda Bulunanlar 

Biliyor Musunuz ?

Avrupa Konseyi (Zirve)
Zirve iki yönlü bir fonksiyona sahiptir:

AB’nin genel politika yönünü ve tercihlerini belirler. 
Alt seviyelerde sonuçlandırılamayan karmaşık ve hassas 
konuları ele alır.

Başkanlığı halihazırda 
Herman Van Rompuy 
yürütmektedir.

Zirve Toplantıları yılda 4 defa düzenlenmekte 
olup, katılımcıları her üye devletin hükümet veya 
devlet başkanlarından oluşmaktadır. 

AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının bir araya geldiği Avrupa Konseyi / Zirve (European Council), Konsey 
(Council of the European Union) ve Türkiye’nin de üyesi olduğu ve AB ile bir ilişkisi olmayan Avrupa Konseyi 
(Council of Europe) ile karıştırılmamalıdır. 

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

