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Söz konusu yar-
dımların Türkiye’ye 
u l a ş t ı r ı l m a s ı n -
da kullanılmış 
olan başlıca des-
tek araçları mali 
p r o t o k o l l e r , 
MEDA (Akdeniz 
E k o n o m i k 
Kalkınma Alanı), 
E U R O M E D , 
Türkiye İçin 
Katılım Öncesi 
Mali Yardım 
Çerçevesi ve 
IPA’dır. Türkiye, 2014-2020 döneminde, IPA’nın 
yerine uygulamaya konulan IPA II çerçevesinde, 
kırsal kalkınmaya ve kurumsal kapasite oluşturul-

masına dönük ola-
rak yaklaşık 912,2 
milyon Avro destek 
alacaktır. Türkiye, 
IPA’dan sağladığı 
ve ileriki dönemde 
IPA II’den elde ede-
ceği destek miktarı 
açısından AB’nin 
beşinci genişle-
me dalgasında en 
fazla AB desteği 
alan Polonya’yı 
geride bırakacak-
tır. Türkiye’nin, 

iyi düşünülüp planlanmış projeler aracılığıyla, 
söz konusu AB desteklerinden yararlandırılması, 
tarım sektörü için pek çok fayda sağlayacaktır.

Türkiye 1963 yılından itibaren çeşitli destek araçları ve Topluluk programları aracılığıyla Avrupa 
Birliği’nden hatırı sayılır miktarda finansal ve teknik yardım almıştır. 
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

Ekim ayı ile birlikte, her yıl olduğu gibi, Türkiye’nin AB sürecinde kaydettiği gelişmeler ile 
kat ettiği aşamaların yanısıra AB’ye uyumdaki eksiklikleri ve sıkıntılı durumları ortaya 
koyan İlerleme Raporu yayımlandı. Rapora göre, Bakanlığımızla ilgili üç fasıldaki ilerlemeler 
sınırlı düzeyde ya da başlangıç seviyesinde olarak değerlendiriliyor. 8 Ekim tarihli belgenin 
sektörümüzle ilgili kısımlarına ilişkin bir yazıyı Serbest Köşemizde bulabilirsiniz. 

Bu ayki inceleme yazımızda, aday ülkelere verilen destekler kapsamında tarım alanında yapılmış 
projeleri mercek altına aldık. Proje başlıkları incelendiğinde, Fasıl 12 konularındaki projelerin 
ön planda olduğu görülüyor. Yine, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine adaylıkları döneminde 
sağlanan destekler ve yapılan projeler incelendiğinde; fon kullanımında 2007 yılından sonra 
daha aktif hale gelinmesi ile birlikte, ülkemizin IPA I kapsamındaki fonlardan faydalanmada 
başı çeken ülke durumunda olduğu anlaşılıyor. 

Üç fasılla ilgili AB’den Haberler, Ülke Tanıtımı köşesinde Slovenya, Resmi ve Gayrıresmi 
Tarım ve Balıkçılık Konseyi Kararları, Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık alanından sorumlu yeni 
AB Komiseri Karmenu Vella ile ilgili bilgiler ve İstatistik köşemizde Avrupa ülkelerindeki 
sağmal inek sayıları bu ay sizlere sunduğumuz başlıklar. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

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
TARIMSAL ÜRÜNLERE PROMOSYON DESTEĞİ

SEKİZ ÜYE DEVLET SÜT KOTALARINI AŞTI
Aralarında Almanya, Hollanda, Polonya, Danimarka, 
Avusturya, İrlanda, Güney Kıbrıs ve Lüksemburg’un 
bulunduğu Üye Devletler, kendileri için belirlenen 
2013/2014 dönemi süt kotalarını aştıkları için, toplamda 
409 milyon Avro’luk bir ceza ödemeleri gerekiyor. Üye 
Devletlerdeki kota aşımına rağmen toplam Avrupa Birliği 

süt arzı, 2012/2013 dönemindeki %6’lık orana kıyasla, 
toplam kota hacminin % 4,6 oranında altında kaldı. 20 
Üye Devlet süt kotalarını dolduramazken, bunların içinden 
14 Üye Devlet ise kendilerine verilen kotaların % 10 kadar 
altında kaldı. Avrupa Birliği’nin uyguladığı süt kotası 
rejimi, 1 Nisan 2015 tarihinde sona erecek. 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği içinde ve Kuzey 
Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, 
Japonya, Kuzey Afrika ve Türkiye gibi üçüncü ülkelerde 
tarımsal ürünlere teşvik amaçlı 27 programı onayladı. 
Çoğunluğu 3 yıl için geçerli olacak programların bütçesi, 

39 milyon Avro’su AB katkısı olmak üzere toplamda 77,4 
milyon Avro’yu buluyor. Programlar taze ve işlenmiş meyve 
ve sebze, süt ürünleri, kalite politikası kapsamında coğrafi 
işaretli ürünler, çiçekler, yüksek kaliteli et ve koyun eti de 
olmak üzere çeşitli ürün kategorilerini kapsıyor.

Kaynak: Euractiv

Kaynak: Avrupa Komisyonu

FASIL 13
FASIL 11

AB piyasalarına ilişkin 2014 sonbahar dönemi 
öngörüleri açıklandı. Buna göre, 2014 AB 
hububat üretiminin, yüksek verim ve iyi hava 
koşulları sebebiyle 317 milyon tonu bulması ve 
tahıl stoklarının 32 milyon tondan 50 milyon 
tonun üstüne çıkması bekleniyor. Bu durum, 
hayvancılık sektörünün yanı sıra ihracatı da olumlu 
yönde etkileyecek. Süt ürünleri için, dünya süt 
üretimindeki artışa paralel olarak, 2014 yılında AB 
süt arzının yaklaşık 146,4 milyon tona ulaşacağı 

belirtiliyor. Rusya’nın uyguladığı ithalat yasağı 
ile birlikte bu durumun süt fiyatlarında önemli 
bir düşüşe neden olması bekleniyor. Et ürünleri 
üretiminin ise 2 yıllık bir düşüşün ardından, 
süt ineği sayısındaki artışın da etkisiyle, 2014 
yılında toparlanmaya başlaması öngörülüyor. 
Rusya’nın uyguladığı et ithalatı yasağının, domuz 
eti üretimindeki canlanmayı geciktirmesine karşın, 
2014 yılı kanatlı eti üretiminde artışın devam 
etmesi bekleniyor. 

AB KISA DÖNEM ÜRÜN TAHMİNLERİ

Kaynak: Euractiv
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2014 AvRUPA ÇİFTÇİLERİ KONGRESİ YAPILDI
AB’den Haberler

KUŞ gRİBİNE KARŞI YENİ TEDBİRLERİN ARTIŞI

AB’DE gDO TARTIŞMALARI

AB’de 26 milyon çiftçiyi ve 38000 tarımsal kooperatifi 
temsil eden AB Tarım Örgütleri Komitesi ile AB Tarım 
Kooperatifleri Komitesi (COPA-COGECA), 7 Ekim  2014 
tarihinde Brüksel’de 2014 Avrupa Çiftçileri Kongresi’ni 
gerçekleştirdi. Ana teması “ Yeni Ortak Tarım Politikası 
(OTP) 2014-2020 ve Aile Çiftçiliği: AB Kırsal Alanları için 
Büyüme ve  İstihdam” olan kongrede, yeni OTP’nin aile 

çiftçiliği, tarımsal kooperatifler, kırsal kalkınma, büyüme 
ve iş olanaklarına etkileri tartışıldı. Kongrede araştırma, 
inovasyon ve AB rekabetçiliğinin nasıl geliştirilebileceği 
üzerine de birçok konuşmacı söz aldı. 28 Üye Devletin 
yanısıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Türkiye temsilcilerinin 
de bulunduğu 650’ye yakın temsilci katılım sağladı. 

FASIL 13FASIL 12

Hollanda ve İngiltere’de tespit edilen yüksek 
derecede bulaşıcı kuş gribi vakaları sonrasında 
Avrupa Komisyonu kuş gribi salgınını kontrol 
altına almaya yönelik koruma önlemlerini 
kabul etti. Bu önlemler virüse rastlanan 
alanlardaki hayvanların itlaf edilmesi ve bu 
alanlardan gelen kanatlı ürünlerin satışının 
yasaklanmasını içermekte. AB yetkilileri, 

salgınların Almanya’da yakın zamanda tespit 
edilen kuş gribi ile bağlantılı olabileceğini 
ifade etti. AB Komisyonu açıklamada, 
Hollanda ve İngiltere’de etkilenen hayvanların 
itlaf edilmesi, kanatlı ürünlerin satışının 
yasaklanması ve koruma bölgelerinin 
kurulmasına yönelik direktifleri halihazırda 
uyguladıklarını belirtti.

AB’den Haberler

Kaynak:  Foodnavigator.com

Akdeniz’de yetiştiriciliği yapılan tür sayısını artırmak adına 
İspanya’da sarıağız türü üzerinde yapılan çalışmalar kamuoyu ile 
paylaşıldı. Uzmanlar, sarıağız yetiştiriciliği konusunda ilerleme 
kaydettiklerini ve temelde çipura ve levrek yetiştiriciliğinde 
kullanılan teknolojiye bazı küçük eklemeler yaparak türün 
yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu ifade ettiler. Sarıağız 
yavru üretimini başardıklarını dile getiren uzmanlar, balığın 
diyeti üzerinde çalışmalar tamamlandığında, vejetaryen 
beslenen türler ile standart balık yemi yiyen balıkların protein 
oranlarının karşılaştırılabileceğini belirtti. Şu ana kadar yapılan 
çalışmalarda, yavruların 42 gün içerisinde 7 kat büyüklüğe 

ulaşabildiklerini ve 
sarıağız yavrularının 
protein gereksiniminin 
oranının %53-55, yağ 
oranının ise %17-18 düzeyinde 
olduğunun saptandığı, ancak bu oranın 
istenilen seviyede olmadığı belirtildi. 
Yine de bu çalışmaların türün ticari amaçlı 
yetiştiriciliği için umut verici olduğu duyuruldu.

Kaynak: BBC

Yasadışı, kayıtdışı ve düzenlenmemiş 
avcılık (IUU) ile küresel çapta 
mücadele eden AB, IUU ile mücadele 
etmeyen ülkelerden su ürünleri 
ithalatını durdurarak onları bu konuda 
gerekli adımları atmaya zorluyor. 
Bu kapsamda, son olarak daha önce 
uyarılarda bulunduğu Sri Lanka, IUU 
ile mücadele için harekete geçmediği 
için bu ülkeden AB’ye su ürünleri 
ithalatı yasaklandı. AB tarafından Sri 
Lanka ile aynı dönemde ikaz edilen 
Belize, Fiji, Panama, Togo ve vanuatu 

ise gerekli çalışmalara başladıkları için 
ithalat yasağına maruz kalmadılar. 
Bu ülkelere uygulanan küçük çaplı 
kısıtlamaların da ilkbahar ile birlikte 
kaldırılacağı açıklandı. AB, Sri Lanka’ya 
getirilen yasaklamanın kaldırılması 
için yasadışı avcılığın denetlenmesini 
ve bu faaliyetlerde bulunanlara 
yaptırımlar getirilmesini istiyor.

AB IUU İLE SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR

AB Komisyonu, Kuzey Batı 
Atlantik’te dip - su deniz stoklarını 
korumak için 2015 - 2016 
döneminde av çabasının azaltılacağını 
duyurdu. 4 dip su stoğu için toplam 
izin verilebilir av miktarı (TAC) 
artarken 9 stok için düşürüldü, 5 
tür içinse değişiklik yapılmadı. Dip-
su stoklarının sürdürülebilirliğini 
sağlamak için TAC’larda indirimlerin 
bilimsel tavsiyeler ışığında yapıldığını 

belirten Komiser Damanaki, söz 
konusu stokların insan aktivitelerine 
karşı çok hassas olduğunu ifade 
etti. Bu kapsamda bilimsel tavsiye 
için kullanılabilecek verilerin az 
olduğu türlerde, özellikle mercan 
balığı stoklarına ihtiyatlı yaklaşım 
anlayışı ile önemli ölçüde TAC 
indirimi yapılması planlanıyor.

DİP SU STOKLARI İÇİN TAC İNDİRİMİ gELİYOR

Kaynak: Avrupa Komisyonu

YETİŞTİRİCİLİKTE YENİ TÜR

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 Kaynak: Copa-cogeca

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri, gelecek ay, 
AB’nin onayının bulunduğu durumlarda dahi, 
Avrupa’da ülkelerin kendi topraklarında GDO’lu 
ürün yetiştirilmesini yasaklayabilmelerine olanak 
sağlayacak bir yasayı görüşecek. 

Mevcut AB yasal çerçevesinde, EFSA tarafından 
onaylandıktan sonra GDO’lu ürünler AB’de 
herhangi bir yerde yetiştirilebiliyor. Yasa onaylandığı 
takdirde,  AB için onaylanmış dahi olsalar, 

herhangi bir AB üye ülkesi GDO içeren ürünlerin 
yetiştirilmesini sınırlayabilecek veya yasaklayabilecek.

Sözkonusu yasa, Avusturya’nın da dahil olduğu 
bazı üye devletlerin, AB tek pazar kurallarını ihlal 
eden ulusal yasaklar koymalarının ardından Avrupa 
Komisyonu tarafınan önerilmişti.
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AB’den Haberler

AB Tarım Bakanları Milano’da biraraya geldi

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3337. Toplantısını 13 Ekim 
2014 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirdi. Toplantıda 
balıkçılık sektörüyle ilgili olarak, 2015 yılı için, Baltık 
Denizi’ndeki bazı balık türlerinden yakalanabilecek 
maksimum miktardaki balık sayısı (Toplam Müsaade 
Edilebilir Av Miktarı (TAC) ve kotalar) ile morina balığı 
için av çabası sınırına ilişkin siyasi uzlaşıya varıldı. AB 
ve Norveç arasındaki ikili balıkçılık anlaşmasının yıllık 
istişareleri gerçekleştirildi ve Bakanlar, 10-17 Kasım 2014 
tarihleri arasında Cenova/İtalya’da düzenlenecek Uluslararası 
Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) özel 
toplantısı kapsamında görüş alışverişinde bulundu. 

Tarım sektörüne ilişkin olarak ise Konsey, Avrupa 2020 
tarım sektörünün konuya katkısına ilişkin siyasi istişarede 
bulundu. Birçok Bakan, Avrupa 2020 Stratejisi tarafından 
ortaya konulan hedeflerin son derece yerinde olduğunu ve 
Strateji’nin uygulanmasının gelecek yıllarda iş imkanları ve 

büyüme için gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakanlar, 
bu yıl Ağustos ayı itibariyle AB’nin özellikle süt,  meyve 
ve sebze ve su ürünleri ithalatına yönelik olarak Rusya’nın 
uyguladığı yasağın etkileri ve olası sonuçlarını tartıştı. 
Bu kapsamda Konsey, bu yasaktan etkilenen sektörleri 
desteklemek için ilave tedbirler alınması ihtimali üzerine 
görüştü. Bu kapsamda Komisyon, depolama yardımı, 
üretimin geçici olarak durdurulması ve devlet yardımları 
gibi olası çözümleri sundu. Buna ek olarak Konsey, tarım 
ürünleri için iç piyasada ve üçüncü ülkelerde promosyon 
tedbirlerine ilişkin bir Tüzük kabul etti. 

Konsey, ayrıca, Afrika Domuz Humması’nın AB’deki 
durumu hakkında da görüş alışverişinde bulundu ve 2005 
anlaşmasının yerini alacak yeni bir anlaşma için Uluslararası 
Zeytin Konseyi müzakerelerinin durumu hakkında 
Komisyon’u bilgilendirdi. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB Tarım Bakanları, 28-30 Eylül 2014 tarihlerinde İtalyan 
Dönem Başkanlığı öncülüğünde Milano’da AB Tarım Bakanları 
Gayriresmi Toplantısı’nda biraraya geldi. 1 Mayıs-31 Ekim 
2015 tarihlerinde Milano’da gerçekleştirilecek olan EXPO 
2015 “Gezegeni Beslemek, Hayat için Enerji” fuarı hazırlıkları 
kapsamında düzenlenen bu toplantının ana gündem maddesini 
gıda güvenliği oluşturdu. Toplantıda küresel gıda güvenliğinin 
sağlanmasının tarım alanındaki gelişmeler açısından bir öncelik 
olduğu belirtildi. Bunu sağlamak için sürdürülebilir ve verimli 
tarım kapsamında Ortak Tarım Politikası’nın; inovasyonu, 
AR-GE’yi, rekabetçiliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve tarımsal 
gelirin adil dağılımını desteklemesinin önemi vurgulandı. 
Toplantıda söz alan Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal 
Kalkınmadan sorumlu üyesi Dacian Cioloş, gıda alanında 
yaşanan küresel değişmelere AB’nin de maruz kaldığını ve 
bununla mücadele için AB üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve 
sürdürülmesinin, AB’nin en önemli stratejik hedeflerinden biri 
olduğunun altını çizdi.  

Kaynak: : www.mkgp.gov.si

Konsey toplantı sonuçlarının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/144667.pdf

2014 İlerleme Raporu

8 Ekim 2014 tarihinde açıklanan İlerleme Raporu’nda 
Bakanlığımızla ilgili üç müzakere faslındaki temel 
değerlendirmeler şöyledir:

Fasıl 11- Genel olarak, tarım ve kırsal kalkınma 
alanındaki hazırlıkların erken aşamada olduğu 
belirtilmiştir. Bu kapsamda, IPARD Programında 
olumlu yönde ilerlemeler olduğu ve AB fon 
kayıplarının önlendiği vurgulanmış, yetki devrinin tüm 
iller için genişletildiği ve teknik yardım tedbirinin 
de akreditasyonunun tamamlandığı dile getirilmiştir. 
Tarım bilgi sisteminin gelişimi konusunda ilerleme 
kaydedildiği vurgulanmış; entegre idare ve kontrol 
sisteminin kilit unsuru olan arazi parsel tanımlama 
sisteminin geliştirilmeye başlandığı belirtilmiştir. 
Çiftlik muhasebe veri ağının genişlemesine rağmen, 
etkinliğinin henüz gözlemlenmediğine değinilmiştir. 
Son olarak, tarımsal desteklerin 
OTP ile uyumlaştırılması ve tarım 
istatistikleri için stratejilerin henüz 
sunulmadığına dikkat çekilmiş; 
organik tarım mevzuatının AB 
müktesebatına uyumunda ilerleme 
kaydedildiği ifade edilmiştir.

Fasıl 12- Genel olarak, gıda 
güvenilirliği, veterinerlik ve 
bitki sağlığı politikası alanındaki 
ilerlemelerin sınırlı kaldığı; bu 
alandaki müktesebatın tam olarak 
uygulanabilmesi için tarımsal gıda 
işletmelerinin AB standartlarına 
uyum sağlayacak şekilde 
modernizasyonu, hayvanların kimliklendirilmesi ve 
kaydı, hayvan refahı, hayvansal yan ürünler ve hayvan 
hastalıklarıyla mücadeleye ilişkin daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda, risk 
bazlı resmi denetimlerin devam ettiği;   Salmonella 
ve belirlenen diğer gıda kaynaklı zoonotik etkenlere 
ilişkin bir yönetmeliğin uygulamaya koyulduğu ve 
Trakya Bölgesi’nin Şap Hastalığı’ndan (FMD) aşılı 
ari statüsünü korumak amacıyla Trakya ve Anadolu 
arasında hayvan hareketlerinin kontrolüne ve kitlesel 
aşılamaya devam edildiği ifade edilmiştir. Bunun yanı 
sıra, gıda güvenilirliği kurallarına ilişkin olarak, mevzuat 

uyumu ve uygulanması, etiketleme, katkı maddeleri ve 
saflık kriterleri, aromalar ve gıda takviyeleri gibi birtakım 
konular üzerinde ilerleme sağlandığı belirtilmiştir. 
Yemlerde istenmeyen maddelere dair bir tebliğin kabul 
edildiği ifade edilmiş olup, gıda enzimleri ile yeni gıdalar 
alanındaki uyumun ise henüz tamamlanmadığına 
dikkat çekilmiştir. Son olarak, zararlı organizma kontrol 
programlarının uygulandığı da vurgulanmıştır.

Fasıl 13- Genel olarak, bu alandaki uyumun oldukça 
erken bir aşamada olduğu ifade edilmiştir. Kaynak ve 
filo yönetimi, uluslararası anlaşmalar ile denetim ve 
kontrol konusunda ilerleme kaydedildiği belirtilmiş 
olup, mevzuat uyumu, yapısal politikalar, pazar 
politikası ve devlet yardımları alanında ilave çabaya 
ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda, 
ulusal balıkçılık veri toplama programının geliştirildiği, 

su ürünleri bilgi sisteminin kapsamı 
ve işlevselliğinin daha da arttırıldığı 
belirtilerek, yeni bir balıkçılık idari 
binasının açılmasıyla bu ofislerin 
toplam sayısının 43’e ulaştığı ifade 
edilmiştir. Su Ürünleri Kanunu’nun 
revizyonuna ilişkin çalışmalara 
devam edildiği belirtilmiş; Türkiye ve 
Avrupa Komisyonu arasında kurulan 
“Balıkçılık Diyalog Grubu”nun 
çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirdiği 
ve denetim ve kontrol alanındaki 
ilerlemelere katkı sağladığı 
vurgulanmıştır. Yeni başlamış 
olan balıkçılık üretici örgütleri 

hakkındaki projenin AB müktesebatı 
ile uyumlu olarak piyasayı düzenlemek için ilk adım 
olarak görülebileceğine de dikkat çekilmiştir.

Sonuç: İlerleme Raporu, uyum çalışmalarında esas 
alınacak en önemli belgelerden biri olmaya devam 
etmekte olup, her ne kadar 2014 yılı için bahsi geçen 
üç fasıldaki ilerlemeler AB tarafınca sınırlı bulunsa da, 
bir konunun İlerleme Raporu’nda olumlu bir şekilde 
yer alabilmesi için ilgili mevzuatın hazırlanmasının 
yeterli olmadığı, uygulamaya da geçirilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır.

Şebnem TÜZÜN KEZER
             AB Uzmanı

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
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1. Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 3 Ekim 2014, No: 
29138

2. Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde 
Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme 
Ödemesi Yapılmasına İlişkin 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 16 Ekim 2014, No: 
29147

3. Türk Gıda Kodeksi-Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47), 18 Ekim 
2014, No: 29149

4. Türk Gıda Kodeksi-Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası Ve Taşınması 
Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/48), 18 Ekim 2014, No: 
29149

5. Türk Gıda Kodeksi-Aroma Vericiler Ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ekim 2014, No: 29156

6. Türk Gıda Kodeksi-Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin 
Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, 25 Ekim 2014, No: 29156

1. Yasadışı, bildirilmeyen ve düzensiz balıkçılığı önlemek, caydırmak ve ortadan 
kaldırmak için bir Topluluk sistemi kuran 1005/2008 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca, 
Komisyon tarafından işbirliği içinde olmayan üçüncü ülke olarak değerlendirilen 
üçüncü ülkeleri tespit eden 14 Ekim 2014 tarih ve 2014/715/AB sayılı Komisyon 
Uygulama Kararı

2. Hazırlanan mayalı hamurlarda bir kabartma etkeni ve asitlik düzenleyici olarak 
difosfat (E 450) kullanımına ilişkin olarak, 1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey Tüzüğünün Ek II kısmını tadil eden 15 Ekim 2014 sayılı 1084/2014 sayılı 
Komisyon Tüzüğü

3. 2008/90/AT sayılı Konsey Direktifi kapsamına giren, meyve üretimine yönelik 
meyve bitkileri ve bunların çoğaltım materyalinin etiketleme, mühürleme ve paketleme 
gerekliliklerine ilişkin 15 Ekim 2014 tarih ve 2014/96/EU sayılı Komisyon Uygulama 
Direktifi 

4. Bazı meyve ve sebze mamullerinde tatlandırıcıların kullanımı ile ilgili olarak, 
1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Ek II kısmını tadil eden, 
16 Ekim 2014 tarihli ve 1092/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü

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

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

AB’ DEN ADAY ÜLKELERE 
VERİLEN DESTEKLER 

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerin AB’ye uyumunda 
ortaya çıkacak teknik ve finansal zorlukların üstesinden 
gelinebilmesi için çeşitli destek araçları ve topluluk 
programları ile aday ülkelere yardımda bulunmaktadır. 
Bu destek dönemlere göre farklı araçlarla gerçekleşmiştir. 
Söz konusu araçlardan AB projelerinin gerçekleştirilmesi 
yoluyla finansman sağlanmaktadır.

1963 tarihli Türkiye-AT Ortaklık Anlaşmasından 
1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği’ne kadarki 
dönemde mali yardımlardan mali protokoller aracılığıyla 
yararlanılmıştır. 

Gümrük Birliği’nden 1999 yılında Türkiye’nin adaylık 
statüsüne geçişine kadar geçen dönemde ağırlıklı olarak 
gümrük birliğinden kaynaklanan yeni alanlara yönelik 
olarak mali yardımlar yapılmıştır. Bunun yanında, 

Türkiye, 90’lı yıllardan itibaren MEDA (Mediterranean 
Economic Development Area) Programı ve EUROMED 
(Avrupa-Akdeniz Ortaklığı) kapsamında da fonlardan 
yararlanmıştır.

Türkiye, aday ülke statüsüne eriştiği 1999 yılından 
itibaren, Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardım 
Çerçevesi kanalıyla hibe nitelikli fonlardan yararlanmaya 
başlamıştır. Türkiye 2000 – 2006 döneminde söz konusu 
fondan 700 milyon Avro’luk bir miktarı kurumsal 
yapılanma (%30), AB müktesebatına uyum (%35) 
ile ekonomik ve sosyal uyumun temini (%35) için 
kullanmıştır. 

Aynı dönemde Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Estonya, 
Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, 
Slovakya ve Slovenya PHARE (Polonya ve Macaristan 

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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İnceleme

Boğaçhan YILDIZ  AB Uzmanı



10 11

İnceleme

Ekonomilerini Yapılandırmak için Yardım), ISPA 
(Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı) ve SAPARD 
(Tarımsal ve Kırsal Kalkınma İçin Özel Eylem 
Programı); Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, 
Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ise 
CARDS (Batı Balkanlarda Yeniden Yapılanma, 
Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı) 
altında desteklerden yararlanmıştır. Söz konusu 
ülkelere, 1990-2006 döneminde PHARE kapsamında 
15,8 milyar Avro, 2000-2006 döneminde ISPA 
kapsamında 2,9 milyar Avro, 2000-2006 döneminde 
SAPARD kapsamında 2 milyar Avro, 2000-2006 
döneminde CARDS kapsamında 5,4 milyar Avro fon 
sağlanmıştır. 

2007-2013 döneminde, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan 
ve Türkiye; PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve 
Türkiye Katılım Öncesi Aracı’nın yerini alan IPA 
kapsamında 11,5 milyar Avro yardım almıştır. IPA, 
Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, 
Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma 
(IPARD) bileşenlerinden oluşmaktadır. IPA, aday 
ülkelerde AB’ye uyumla ortaya çıkacak ihtiyaçları 
gidermeye yönelik projeleri desteklemektedir. 
Söz konusu projeler yoluyla sağlanan bu fonlar, 
AB müktesebatının uygulanmasından sorumlu 
kurumların idari kapasitelerini artırmaya ve ekonomik 

ve sosyal uyumun sağlanmasına hizmet etmektedir.

AB adaylık sürecinde ülkelerin tarım ve kırsal 
kalkınma, balıkçılık, gıda, bitki sağlığı ve veterinerlik 
alanlarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesine 
yönelik yaptıkları projelerin sayısı ve bütçesi Tablo 
1’de gösterilmiştir. Tabloya göre adaylık sürecinde 
anılan konularda en fazla proje ülkemizde 
gerçekleştirilmiş olup, Polonya, Macaristan, Romanya 
ve Bulgaristan ülkemizi takip etmektedir.  

Önümüzdeki 2014-2020 döneminde, IPA’nın yerine 
geçen IPA II kapsamında 11 milyar Avrodan fazla bir 
fon sağlanması; verilecek desteğin farklı projelerin 
birbiriyle daha uyumlu olmasına yönelik, stratejik, 
sonuç odaklı, esnek, ihtiyaçlara uygun, verimli ve 
etkili olması amaçlanmaktadır. 

1990 -2006 Döneminde PHARE, ISPA, SAPARD, 
CARDS ve Türkiye Katılım Öncesi Aracı 
Kapsamında Tarım Alanında Gerçekleştirilen 
Projeler:

Tarım ve kırsal kalkınma alanında aday ülkelerde 
gerçekleştirilen projelerin %10’u kırsal kalkınma 
fonlarının kullanımına ilişkin gerekli yapıların 
oluşturulması; %18’i gıda güvenilirliği ve gıda 
güvenilirliği laboratuvarlarının alt yapısının 
iyileştirilmesi; %23’ü veterinerlik, hayvan sağlığı, 
hayvan kayıt sistemleri ve veteriner sınır kontrol 

İnceleme

Tablo 1- Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Ülkelerin Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Gıda, Bitki 
Sağlığı ve veterinerlik Alanlarında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Yaptıkları Projelerin 
Sayısı ve Bütçesi

Ülke Yıllar Toplam 
Proje 
Sayısı

Bütçe
Milyon 

ECU
Milyon Avro

1. Polonya 2000-2006 49 264,05

2. Macaristan 1998-2006 24 16,85 112,03

3. Romanya 2000-2006 45 104,24

4. Bulgaristan 1998-2007 41 11,00 88,83

5. Kosova 2007-2013 10 62,94

6. Sırbistan 2007-2013 11 62,45

7. Litvanya 1998-2005 23 59,89

8. Arnavutluk 2008-2013 9 58,99

9. Çek Cumhuriyeti 2002-2006 19 52,22

10. Hırvatistan 2002-2010 19 48,74

11. Karadağ 2007-2013 12 38,88

12. Bosna Hersek 2007-2012 12 36,03

13. Estonya 1998-2006 21 31,83

14. Slovakya 1998-2006 14 29,68

15. Makedonya 2008-2012 6 23,08

16. Slovenya 1998-2005 34 1,40 19,62

17. Letonya 2000-2005 11 15,45

18. Malta 2000-2005 11 9,10

19. G. Kıbrıs Rum 
Yönetimi

2001-2004 5 8,23

20. İzlanda 2011 1 1,91
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noktaları; %16’sı bitki sağlığı, tohumculuk, yem 
maddeleri ve bitkisel ürün sınır kontrol noktaları; 
%16’sı Ortak Piyasa Düzeni, ödeme kurumu, tarımsal 
destekler, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) 
ile Arazi Parsel Tanımlama Sistemi; %4’ü balıkçılık; 
%5’i tarımsal istatistikler, Çiftlik Muhasebe veri Ağı 
(FADN) konuları içerisinde; %9’u ise diğer konular 
içerisindedir. Bu dönemde, yaklaşık 264 milyon Avro 
bütçeli 49 projeyle, PHARE, ISPA ve SAPARD’dan 
en fazla desteği alan ülke Polonya olmuştur. 

Aynı dönemde, Türkiye, toplam 171 milyon Avro 
bütçeli 19 adet proje gerçekleştirmiştir. Bu projelerin 
%11’i kırsal kalkınma fonlarının kullanımına 
ilişkin gerekli yapıların oluşturulması; %26’sı gıda 
güvenilirliği ve gıda güvenilirliği laboratuvarlarının alt 
yapısının iyileştirilmesi; %26’sı veterinerlik, hayvan 
sağlığı, hayvan kayıt sistemleri ve veteriner sınır 
kontrol noktaları; %11’i bitki sağlığı, tohumculuk, 
yem maddeleri ve bitkisel ürün sınır kontrol noktaları; 
%5’i Ortak Piyasa Düzeni, ödeme kurumu, tarımsal 
destekler, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) 
ile Arazi Parsel Tanımlama Sistemi; %11’i balıkçılık; 
%5’i tarımsal istatistikler, Çiftlik Muhasebe veri Ağı 
(FADN) konularıyla ve %5’i diğer konularla ilgilidir.

2007-2013 Döneminde IPA Kapsamında Tarım 
Alanında Gerçekleştirilen Projeler:

IPA kapsamında yararlanıcı ülkelerin gerçekleştirdiği 

projelerin %26’sı kırsal kalkınma fonlarının 
kullanımına ilişkin gerekli yapıların oluşturulması; 
%18’i gıda güvenilirliği ve gıda güvenilirliği 
laboratuvarlarının alt yapısının iyileştirilmesi; %30’u 
veterinerlik, hayvan sağlığı, hayvan kayıt sistemleri ve 
veteriner sınır kontrol noktaları; %14’ü bitki sağlığı, 
tohumculuk, yem maddeleri ve bitkisel ürün sınır 
kontrol noktaları; %6’sı Ortak Piyasa Düzeni, ödeme 
kurumu, tarımsal destekler, Entegre İdare ve Kontrol 
Sistemi (IACS) ile Arazi Parsel Tanımlama Sistemi; 
%2’si balıkçılık; %1’i tarımsal istatistikler, Çiftlik 
Muhasebe veri Ağı (FADN) konuları içerisinde; %2’si 
ise diğer konular içerisindedir.  

IPA döneminde, yaklaşık 173,5 milyon Avro bütçeli 
31 adet proje ile açık ara en fazla desteği alan 
ülke Türkiye olmuştur. Bu projelerin %24’ü kırsal 
kalkınma fonlarının kullanımına ilişkin gerekli 
yapıların oluşturulması; %12’si gıda güvenilirliği 
ve gıda güvenilirliği laboratuvarlarının alt yapısının 
iyileştirilmesi; %24’ü veterinerlik, hayvan sağlığı, 
hayvan kayıt sistemleri ve veteriner sınır kontrol 
noktaları; %6’sı bitki sağlığı, tohumculuk, yem 
maddeleri ve bitkisel ürün sınır kontrol noktaları; 
%12’si Ortak Piyasa Düzeni, ödeme kurumu, tarımsal 
destekler, Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) 
ile Arazi Parsel Tanımlama Sistemi; %9’u balıkçılık; 
%6’sı tarımsal istatistikler, Çiftlik Muhasebe veri Ağı 
(FADN) konularıyla ve %9’u diğer konularla ilgilidir.

IPA II (2014-2020) bütçe dağılımı ve 2014 – 2017 
Yılları Arasında Tarım Alanında Gerçekleştirilmesi 
Planlanan Projeler:

IPA II kapsamında 2014-2020 arası İndikatif Ülke 
Strateji Belgeleri ve İndikatif Çok Ülkeli Strateji 
Belgesinde yer alan toplam IPA fonu 11.150,1 
Milyon Avrodur. IPA II (2014-2020) fonlarının 
ülkelere dağılımı ve tarıma ayrılan fonlar Tablo 
2’de gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde IPA II 
fonlarından en büyük payı yaklaşık 4,5 milyar Avro ile 
ülkemizin aldığı görülmektedir. Ülkemizi 1,5 milyar 

Avro ile Sırbistan takip etmektedir. Anılan dönemde 
2,96 milyar Avro ile Çok ülkeli Programlara fon 
ayrılması söz konusudur. 

Diğer yandan ülkemiz IPA fonlarını en fazla tarım 
ve kırsal kalkınma alanında kullanacak olan ülke 
konumundadır. Türk Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Sektöründe, Kırsal Kalkınma için 801 milyon Avro 
ve kurumsal kapasite oluşturma için 111,2 milyon 
Avro olmak üzere toplam 912,2 milyon Avro AB 
katkısının tahsis edilmesi öngörülmektedir. 2007-
2013 IPA döneminde kırsal kalkınma için 854,6 
milyon Avro, kurumsal kapasite oluşturma için 
ise 173,5 milyon Avro tahsis edilmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında, IPA II ile sağlanacak finansmanın IPA 
ile sağlanandan biraz daha az olacağı görülmektedir. 
2014-2017 yılları arasında, Türkiye’de tarım alanında 
kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik olarak; 
kırsal kalkınma alanında 4,31 milyon Avro bütçeli 8 
projenin, gıda güvenilirliği alanında 3 milyon Avro 
bütçeli 1 projenin, veterinerlik alanında 24,45 milyon 

Avro bütçeli 4 projenin, bitki sağlığı alanında 8,75 
milyon Avro bütçeli 3 projenin, Ortak Tarım Politikası 
ve destekleyici araçlar alanında 3,46 milyon Avro 
bütçeli 2 projenin, balıkçılık alanında 11,7 milyon 
Avro bütçeli 3 projenin, tarım istatistikleri alanında 
4 milyon Avro bütçeli 2 projenin ve diğer konularda 
8,25 milyon Avro bütçeli 7 projenin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

Türkiye, IPA’dan sağladığı fonların yanında IPA II’den 
de tam olarak yararlanabilirse, aldığı toplam destek 
açısından, AB’nin beşinci genişleme dalgasında en 
fazla AB desteği alan Polonya’yı (kırsal kalkınma-945 
milyon Avro, kurumsal kapasite gelişimi-264 milyon 
Euro) geride bırakacaktır. Türkiye’nin, iyi düşünülüp, 
planlanmış projeler aracılığıyla söz konusu AB 
desteklerinden yararlandırılması, tarım sektörü için 
büyük bir fırsat teşkil edecektir.

İnceleme İnceleme  
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Ülke Tanıtımıİstatistikler
ÜÜR

Avrupa’da Sağmal İnek Sayısı

Eurostat tarım istatistikleri kullanılarak AB üyesi ve adayı ülkelerde 

2013 yılı için sağmal inek sayılarına ilişkin hazırlanan harita 

incelendiğinde, ülkemizin 5,5 milyondan fazla sağmal inek sayısı 

ile AB’nin en fazla sağmal ineğe sahip ülkesi olduğu, ülkemizi 

yaklaşık 4,2 milyon ile Almanya’nın, 3,7 milyon ile Fransa’nın, 2,3 

milyon ile Polonya’nın ve yaklaşık 2,1 milyon ile İtalya’nın takip 

ettiği görülmektedir. Değerlendirmeye alınan AB üyesi ve adayı 

34 ülke arasında, 25 ülkede sağmal inek sayısı 1 milyondan azdır. 

Bahsekonu istatistiklere aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://goo.gl/UYgC7v

SLOVENYA (SI)

• Tarım sektörü, toplam GSYH’nin %2,8’ini oluşturur 
(2013).

• Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 8,3’üne 
tekabül eder (2012).

• Slovenya’nın bitkisel üretiminde yem bitkileri, mey-
ve-sebze, şarap ve tahıl üretimi öne çıkar. Hayvan-
sal ürünlerde ise  süt inekçiliği ile domuz ve kanatlı 
yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır. Bitkisel üretim, 
toplam tarımsal hasılanın %53,3’ünü, hayvansal 
üretim ise %46,7’sini oluşturur (2013).

• 2013 yılında Slovenya, 1,5 milyar Avro’luk tarımsal 
ihracat ve 2,4 milyar Avro’luk tarımsal ithalat ger-
çekleştirmiştir. 

Josef Stefan

Slovenya çeşitli sanat ve spor dallarında birçok 
başarılı ismi dünya mirasına kazandırarak 
bu alanda önemli katkılar sağlamıştır. 
Slovenya’nın dünyaya kazandırdığı isimler 
arasında Olimpiyat madalyalı kayak sporcusu 
Tina Maze, Aktör Zeljko Ivanek, NBA’de 
kariyer yapan ünlü basketbolcu Radoslav 
Nesteroviç, müzik grubu Libach, dünyaca 
ünlü filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Zizek 
ve ışık yayılımı kanununun mucidi fizikçi 
Josef Stefan bulunmaktadır. 

 “Bir erkeğin kalbine giden yol 
midesinden geçer.”                Sloven Atasözü     

Zelijko IvanekR. Nesterovic

Geleneksel Sloven mutfağı, Orta Avrupa 
mutfağı ile Akdeniz  ve Balkan mutfaklarının 
karışımından oluşur . Sloven mutfağı, ülkenin 
zengin iklim, coğrafya özelliklerinden dolayı 
kendi içerisinde de farklılıklar gösterir.  
Yüksek miktarda üretimi yapılan şarap da 
Sloven mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Zengin Sloven mutfağının öne çıkan yemekleri 
arasında Obara (etli güveç), Bujta Repa 
(domuz yemeği) Prekmurje Gibanica (turta) 
ve Potica (hamurlu tatlı) bulunur.

Bled Gölü
Prekmurje Gibanica

2012 2013
Türkiye 5386* 5563*
Almanya 4190 4268
Fransa 3644 3697
Polonya 2346 2299
İtalya 2009 2075
Birleşik Krallık 1786 1817
Hollanda 1541 1597
Romanya 1163 1169
İrlanda 1060 1082
İspanya 827 857
Danimarka 579 567
Avusturya 523 530
Belçika 504 516**
Sırbistan 463* 429**
Çek Cumhuriyeti 367 375
İsveç 346 346
Litvanya 331 316
Bulgaristan 294 313
Finlandiya 280 282
Macaristan 255 244
Portekiz 237 231
Bosna Hersek 217* 222*
Hırvatistan 181 168
Letonya 165 165
Slovakya 150 145
Yunanistan 132 130**
Makedonya 123 129
Slovenya 111 110**
Estonya 97 98
Karadağ 59 61
Lüksemburg 45 48
İzlanda 25 26
GKRY 24 25**
Malta 6 6

* 1000 adet, 2013

6.33 - 1000

3000.0 - 4000.0

1000.0 - 2000.0

4000.0 - 5563.14

2000.0 - 3000.0

Mevcut değil

AB Üyesi ve aday ülkelerde 
bulunan sağmal inek sayısı 
(1000 adet)
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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)

Neslihanece KORKMAZ
Nihal Destan AYTEKİN
gülçin Elif SÖĞÜT
Yahya KARAKUŞ
Şenel Birceyudum EMAN
Emrecan ÖZELER
Işıl gÜLKÖK
Doğuş gökhan ÇEVİK

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
Boğaçhan YILDIZ
Ahmet Berkay BULUTCU

Katkıda Bulunanlar 

Biliyor Musunuz ?

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

Biliyor Musunuz ?

2014-2019 yılları arasında görev yapacak olan 
yeni AB Komisyonu’nun Çevre, Denizcilik ve Ba-
lıkçılık komiserliğine Karmenu Vella atanmıştır.   
Karmenu Vella 1 Kasım 2014 tarihinde göreve 
başlayacaktır.

Maltalı olan Karmenu Vella bu göreve atanma-
dan önce ülkesinde 1981-1984 yılları arasında 
Kamu İşleri Bakanlığı, 1984-1987 yılları arasında     
Sanayi ve 1996-1998 yılları ile 2013-2014 yıl-
ları arasında Turizm Bakanlığı görevini ifa etmiştir.
Kendisine bağlı Denizcilik ve Balıkçılık Genel 
Müdürlüğü’nde (DG MARE) yaklaşık 400 personel 
ile çalışacak olan Komiser, genel olarak, Ortak Ba-
lıkçılık Politikası ve Entegre Denizcilik Politikası’nın 
uygulanmasından sorumludur. 

Karmenu Vella, Avrupa denizcilik ekonomisi potansiyelinin geliştirilmesi, güvenilir ve istik-
rarlı deniz ürünleri tedariğinin sürdürülmesi ile deniz ve balıkçılıktan geçimini sağlayanların 
refah seviyelerinin yükseltilmesi gibi bir dizi hedefi gerçekleştirmek üzere görev yapacaktır.

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

