
 “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlan-
ması, Tescili ve İzlenmesi Yönetme-
liği” uyarınca, sığır cinsi hayvanlar 
küpelenir ve veri tabanına kaydı 
gerçekleştirilir. Pasaportu bulunma-
yan ve tanımlanmamış hayvanların 
hareketi ve kesimi yasaklanmıştır.

Hayvanların kaydının yapıldığı veri 
tabanında; hayvanın bulunduğu iş-
letmeye ait bilgiler, annesine ait bil-
giler, hayvana ait aşılama ve hastalık 
bilgileri, destekleme veya prim öde-
melerine ilişkin birçok önemli veri 
hayvanın ölüm veya kesim tarihini 
takiben en az 3 yıl saklanacaktır.

AB mevzuatına uyumlu olarak ha-
zırlanan, “Bitki Pasaportu Sistemi ve 
Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmelik” Ocak 2011’de 
yayımlanmıştır. Yönetmelik hüküm-
leri uyarınca elma, armut, zeytin, 
çay, fıstık, enginar gibi çok sayıda di-
kim amaçlı bitki ve bitkisel ürünlerin 
ticari hareketlerinde bitki pasaportu 
şartı aranmaktadır. 

12 No’lu Gıda Güvenliği, Veteriner-
lik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı, AB 
tarafından iletilen 6 adet açılış krite-
rinin karşılanması için gerekli çalış-
maların tamamlanması sonrası, 30 
Haziran 2010 tarihinde Brüksel’de 
gerçekleştirilen 9. Türkiye-AB Katı-
lım Konferansında müzakereye açıl-
mıştır. Müzakerelerin geçici olarak 
kapatılabilmesi için 7 adet kapanış 
kriteri bulunmaktadır. Söz konusu 

kapanış kriterlerinin karşılanması 
amacıyla kamu kurum ve kuruluşları 
ile birlikte gerekli adımlar atılmakta-
dır.
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gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı 
politikası faslında müzakereler

sadece hayvanlara değil bitkilere de
pasaport

küpesiz ve pasaportsuz sığır cinsi 
hayvan kalmayacak

•	 Gıda Güvenliği
•	 Veterinerlik
•	 Bitki Sağlığı
•	 Hijyen Paketi
•	 Hayvan Refahı
•	 Hayvan Hastalıkları Kontrol Tedbirleri
•	 Hayvan Kayıt ve Kimlik Sistemi
•	 Bitki Koruma Ürünleri
•	 Bitki Pasaportu Sistemi
•	 Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

Politikası Faslında Müzakereler

Avrupa Birliği Sürecinin
Gıda Güvenliği, Veterinerlik 
ve Bitki Sağlığı Alanlarına  

Katkıları



 “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların 
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği” uyarınca, hayvanlar 
plastik kulak küpesi, elektronik kulak 
küpesi, mikroçip, bolus veya bileklik 
gibi tanımlama araçları ile tanımla-
nabilir. 

Koyun ve keçi türü hayvanlar doğ-
duklarından itibaren en geç altı ay 
içinde veya ilk altı ayda işletmeyi 
terk edecekse işletmeyi terk etme-
sinden önce tanımlanarak veri taba-
nına kaydı yapılır. Hayvanların hare-
ket bilgileri, bulunduğu işletmeye 

ait bilgiler ve hastalık bilgileri veri 
tabanında yer alır. Tanımlanmamış 
hayvanların ve nakil belgesi bulun-
mayan hayvanların hareketine ve 
kesimine izin verilmez. 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
2012 Yılı Programlaması altında fi-
nanse edilen ve 2014 yılında uygu-
lanmaya başlayan 34.100.000 avro 
bütçeli  “Elektronik Kimliklendirme 
ve Koyun-Keçi Kayıt Sistemi” projesi 
ile koyun ve keçiler elektronik olarak 
tanımlanıyor.

koyun keçilerde elektronik 
küpeleme devri 

AB mevzuatına uygun olarak bitki-
sel üretimde kullanılan zirai ilaçla-
rın bir kısmı insan sağlığı ve çevre 
üzerindeki risk ve etkilerinin azaltıl-
ması amacıyla yasaklanmıştır. “Bitki 
Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetme-
lik” uyarınca, bitkisel üretimde kul-
lanılacak bitki koruma ürünlerinde 

“reçete” devri başlatıldı. Buna göre, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından reçete düzenleme yetkisi 
verilen Ziraat Mühendisleri dışında 
hiç kimse reçete düzenleyemez. Bu 
uygulama ile yaş meyve sebze ih-
racatında yaşanan zirai ilaç kalıntısı 
sorunu kısmen çözülmüştür.

Hayvan sağlığı alanında AB düzenle-
melerin önemli bir bölümüne uyum 
sağlandı. Hayvan hastalıkları ile 
mücadelede başarı sağlanmasında 
hayvan hareketlerinin etkin kont-
rolü büyük öneme sahiptir. Hayvan 
hastalıkları ile mücadelede sağlanan 
başarı aynı zamanda insan sağlığını 
da doğrudan etkilemektedir. Hay-
van sağlığı ve halk sağlığı birbirine 
bağlı iki alandır. 

Hayvanlardan insanlara geçebilen 
kuduz, brusella, tüberküloz, salmo-
nella gibi 200’den fazla zoonoz has-
talık olması nedeniyle insan sağlığı-
nı güvence altına alabilmemiz için 
hayvan hastalıklarına karşı etkin bir 
mücadele ve eradikasyon programı-

nın uygulanması oldukça önemlidir. 
AB’nin bu konudaki mevzuatına 
paralel olarak yayımlanan “Zoonoz-
lar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Anti-
mikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı 
Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği” 
ile bu alanda önemli çalışmaların 
başlaması için gerekli olan ilk adım 
atılmıştır. 

AB, Birliğe ithal edilecek hayvan ve 
hayvansal ürünlerin üretim koşul-
larının en az AB standartlarına eş 
değer şartlarda üretilmesi kuralını 
getirdiğinden Türkiye’nin bu alan-
da kaydettiği ilerleme Türk menşeli 
ürünlerin kolayca hem AB pazarında 
hem de dünya pazarlarında yer bul-
masının önünü açmaktadır. 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yeme ilişkin Çerçe-
ve Kanun ve bu Kanun kapsamın-
da çıkarılan ikincil düzenlemelerle, 
AB’nin “Gıda Kanunu” ve “hijyen 
paketi” olarak adlandırılan yasal dü-
zenlemelerine uyum sağlanmıştır. 
Bu düzenlemeler, AB’nin “tarladan 
sofraya/çiftlikten çatala” olarak ad-
landırılan bütüncül gıda güvenliği 
yaklaşımını yansıtmaktadır. Artık 
gıda zincirinde, üretim, işleme ve 
dağıtımın tüm aşamalarında gıda 
güvenliği sağlanmakta ve daha et-
kili bir izleme yapılmaktadır. AB’nin 
gıda güvenliği mevzuatına uyum 
sağlamak amacıyla 200’e yakın ikin-
cil mevzuat yayımlanmıştır.

bitki koruma ürünlerinin 
kullanımında reçeteli satış 

bitki hastalıkları ile mücadele 

Kasım 2014’de çıkarılan “Çiftlik Hay-
vanlarının Refahına İlişkin Genel Hü-
kümler Hakkında Yönetmelik”, “Bu-
zağıların Korunması ile İlgili Asgari 
Standartlara İlişkin Yönetmelik” ve 
“Yumurtacı Tavukların Korunması ile 
İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yö-
netmelik” ile çiftlik hayvanlarının ba-
kımına, barındırıldıkları bina ve ala-
na, yalıtım, havalandırma ve ısıtma 
gibi unsurlara hayvanların gereksi-
nimlerine uygun ölçütler getirildi. 

Ayrıca, Aralık 2011’de çıkarılan “Hay-
vanların Nakilleri Sırasında Refahı ve 
Korunması Yönetmeliği”  ile, hayvan-
ların, türlerine göre belirlenmiş aza-
mi sürelere uygun olarak ve teknik 
açıdan uygun, onaylı araçlarla nak-
ledilmesi, nakil aracında hayvanlara 
uygun alan, koruma, havalandırma 

ve sıcaklık koşulları sağlanması, na-
kil sırasında, hayvanlara, fizyolojik 
gereksinimlerine göre, uygun ara-
lıklarla yem ve su verilmesi ve hay-
vanların, türlerine göre belirlenmiş 
sürelerde nakil aracından indirilerek 
dinlendirilmesi düzenlendi. 

Ahırdan çatala sağlıklı gıda süreci-
nin ayrılmaz temel halkalarından 
biri olan hayvan refahı kurallarının 
uygulanmaya başlanması ile eko-
nomik değeri nedeniyle “mal” olarak 
görülen çiftlik hayvanlarının hakları 
koruma altına alındı. Ayrıca, iyileşti-
rilmiş bakım ve üretim koşullarıyla 
hayvanların verimliliği ve işletme-
nin karlılığı arttırılacak böylece hem 
hayvansal ürün kalitesi artacak, hem 
üretici hem de tüketici kazanacaktır.

Güvenli olmayan gıda üreten, taklit 
tağşiş (karıştırıp bozma) yapan fir-
malar ifşa edilmektedir. Ayrıca, gıda 

zincirinde işletmeciye getirilen yü-
kümlülükler ile gıdanın izlenebilirliği 
daha etkin biçimde sağlanmaktadır. 

Patatesten çileğe, asma fidanından 
palmiyeye birçok bitki çeşidinde 
hastalığa neden olan zararlı organiz-
malarla mücadeleye yönelik olarak, 
AB mevzuatı ile uyumlu çok sayıda 
ikincil mevzuat yürürlüğe konul-
muştur. Bu düzenlemeler ile daha 
sağlıklı ve verimli bir tarımsal üreti-
min yolu açılmıştır.

tarladan sofraya / çiftlikten 
çatala gıda güvenliği

hayvan refahı artık daha önemli 

hayvan hastalıkları ile mücadele 

güvenli gıda ve tüketilen  
 gıda konusunda doğru bilgiye erişim

Hayvansal gıda üreten işletmeler, 
bitkisel ve işlenmemiş hayvansal 
ürünlerin her ikisini de içeren gıda-
ların üretildiği işletmeler,  hayvansal 
gıdaları depolayan tesisler, hayvan-
sal gıdanın yeniden ambalajlandığı 
işletmeler ve hayvansal gıdanın, 
gıda işletmecisine toptan satışının 
yapıldığı yerler onay kapsamına 

alındı. Bu işletmelerin dışında kalan-
lar ise kayıt kapsamına alındı.

AB mevzuatına uyum amacıyla ya-
pılan bu çalışmalar sayesinde, onay 
kapsamındaki işletmelere çok daha 
sıkı hijyen kuralları getirilmiştir. 
Böylece daha riskli gıdalar daha sıkı 
kontrol edilmektedir. 

gıda işletmelerinde  
onay ve kayıt dönemi 


