
  

OBP Reformu Kabul Edildi 

Komisyon tarafından 2 Aralık 

2011’de Parlamento ve Kon-

sey’e sunulan reform önerisi 6 

Şubat 2013’te Parlamento’da 

büyük çoğunlukla kabul edildi. 

Ayrıntılar sayfa 4’de... 

Yumurtada Sahtecilik  

Almanya’da 150 çiftlikte aşırı 

yoğun koşullarda barındırılan 

tavuklardan elde edilen yu-

murtaların organik etiketiyle 

satıldığından şüpheleniliyor. 

Ayrıntılar sayfa 6’da... 
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AB ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü 

AB Uyum Daire 

Başkanlığı 

 
 

AB’nin 2014 ve 2020 arasındaki 7 yıllık süreyi kapsayacak olan Çok Yıllı 

Mali Çerçevesi, 7-8 Şubat 2013 tarihlerinde yapılan AB Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesinde kabul edilmiştir. Yeni Mali Çerçeve ile 

bütçenin AB milli geliri içerisindeki payı % 1,12’den % 1’e 

düşürülmüştür. Diğer bir deyişle, önceki Mali Çerçevelere kıyasla AB 

tarihinde ilk defa uzun dönemli bütçede kesintiye gidilmiştir. Diğer 

taraftan, AB Konsey’inin aldığı bu kararın ardından Mali Çerçevenin 

kabul edilebilmesi için Avrupa Parlamentosunun da onayı 

gerekmektedir. 

     Sayfa 8’de... 

Avrupa’da At Eti Skandalı  

Çeşitli AB ülkelerinde sığır eti 

olarak etiketlenmiş ürünlerin 

içeriğinde at eti bulunmasıyla 

başlayan skandalın etkileri 

devam ediyor. 

Ayrıntılar sayfa 3’de... 
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Değerli Okuyucular,  

“Uzman Gözüyle”, AB müzakere sürecinde Bakanlığımız sorumluluğunda olan 11, 12 ve 

13. Fasıllar başta olmak üzere, AB ile ilgili önemli ve güncel konuları sizlerle               

buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda her  sayımızda özel bir dosya konusu seçilerek  

detaylı bir   şekilde ele alınmasını; bahse konu fasıllarla ilgili güncel haberlere yer          

verilmesini; AB üyesi bir ülkeyi kendi perspektifimizden tanıtmayı ve ayrıca ülkemizde 

yürütülmekte olan uyum çalışmalarına ilişkin kısa bilgilendirmeler yapmayı planladık. 

Bu ilk sayımızda, kısaca AB’nin uzun dönemli bütçesi olarak ifade edebileceğimiz    

“2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçeve”yi ilk kapak konumuz olarak seçtik. Ortak Tarım  

Politikasına ayrılacak bütçenin merkezinde yer aldığı bu tartışmaya ilişkin kapsamlı ve 

güncel bilgileri ilginize sunuyoruz.  

Fasıl 11, 12 ve 13’e ilişkin güncel haberlerin, zaman içinde uyum çalışmalarını yürüten 

birimlerimiz için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.  

 
 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Başlarken... 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  



3 

“Etiketleme  

hususunda yapılan 

dolandırıcılıklarla 

mücadele için  

tavsiye kararı  

kabul edildi” 

      

A 
vrupa Komisyonu, 

bazı gıdaların at 

eti içermesine 

rağmen sığır eti ürünü olarak 

etiketleme yapılmasıyla ilgili 

olarak yapılan dolandırıcılık-

ları araştırmak ve tüketici 

güvenini arttırmak için dene-

tim yapılmasına dair koordi-

neli bir plan hazırlamayı 

amaçlayan tavsiye kararını 

kabul etti. Komison Tavsiyesi 

21 Şubat 2013’de AB resmi 

gazetesinde yayımlandı. 

AB, planı yürütecek olan Üye 

Ülkelere % 75 oranında fi-

nansal destek sağlayacak. 

Kontroller bir ay sürecek ve 

iki ay kadar daha uzatılabile-

cek. Plan iki aşamadan oluş-

makta:  

1) Gıdalarda etiketsiz at eti 

varlığının saptanması: Plan, 

öncelikli olarak at eti varlığını 

saptamak üzere sığır eti içe-

ren ürünlere perakende satış 

aşamasında kontroller ger-

çekleştirilmesini öngörmekte. 

2) At etinde olası fenilbuta-

zon (atlar dâhil olmak üzere 

gıda üretiminde kullanılan 

hayvanlara uygulanması 

yasak olan bir veteriner tıbbi 

ürünü) kalıntılarının saptan-

ması. Üye Devletler ilk rapor-

larını 15 Nisan 2013 tarihinde 

Komisyona sunacak. Sonuçla-

rın pozitif olması durumunda 

ise acilen raporlama gerçek-

leştirilecek. Tüm veriler Gıda 

ve Yem için Acil Alarm Siste-

minde yer alacak. 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

 İngiltere’nin en büyük perakende zinciri Tesco’nun sattığı hamburger etlerinin içeriğinde %29 oranında at 

eti olduğu, İrlanda’da gıda denetçilerinin yaptığı incelemeler sonrasında tespit edildi.  

 Ikea'nın Çek Cumhuriyeti'ndeki bir mağazasında domuz ve dana eti içerdiği belirtilen köftelerde at etine 

rastlandığı bildirildi ve İsveçli dondurulmuş gıda firması Findus, ürünlerinde % 100'e kadar at eti çıkması 

üzerine tüm ürünlerini raflardan çekti. 

 Çek Devlet Veterinerlik İdaresi, Polonya'dan ithal edilen hamburger köftelerinde de at etine rastlandığını 

açıkladı. 

 AB Tarım Bakanları, ülkelerinde satışa sunulan etlerde koordineli bir şekilde DNA testi uygulamak üzerinde 

anlaşmaya vardı. 

 Nestle, yürüttüğü testlerde, iki dondurulmuş ürününde % 1'in üzerinde at DNA'sı çıkması üzerine İtalya ve 

İspanya'da satışa sürülen bu ürünleri raflardan çekti. 

 Avrupa'yı sarsan 'at eti' skandalı, Avusturya'daki kebapçılara da ulaştı. Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği 

Ajansı, Viyana'da yalnızca dana, kuzu ve hindi eti sattığını beyan eden bir dükkânda da at etine 

rastlandığını açıkladı. 

 Rus yetkililer, son dönemde ortaya çıkan at eti skandalı nedeniyle AB’den et ithalatına geçici kısıtlamalar 

uygulanabileceğini açıkladı.  

 Son olarak Litvanya ve Letonya menşeli et ürünlerinde at eti tespit edildi. 

 Azerbaycan’da fast food ürünlerinde AB gelen et ürünlerinin kullanımını yasakladı. 

At eti skandalına ilişkin gelişmeler 

 

HABERLER 
 

At eti skandalı 

Kaynak: EU Press Releases Rapid  

Kaynaklar: Euractiv, Global Meat News, Food Navigator 
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“Karadeniz’de 

daha fazla  

işbirliğine 

ihtiyacımız var” 

Damanaki Ukrayna’da 

Reform Önerisi Kabul Edildi 

Balıkçılık Ajansı Başkanı Vic-

tor Dronyk ile ikili görüşme-

lerde bulundu.  Damanaki 

Karadeniz Sinerjisi’nin sadece 

çevre ile ilgili kısımlarının 

hayata geçtiğini, kalkınma, 

taşıma ve turizm gibi husus-

larda bilimsel işbirliği yapıl-

ması gerektiğini söyledi. Da-

manaki, “denizlerin ve okya-

nusların sürdürülebilir kulla-

nımını istiyorsak işbirliği için-

de olmalıyız, uzun yıllar süre-

cek ve politik konulardan 

uzak bir çalışma yolları üze-

rinde duruyoruz. Ukrayna ile 

yasadışı avcılığa ilişkin çalış-

mamız bitmek üzere” dedi. 

D 
enizcilik ve Balık-

çılık’tan Sorumlu 

AB Komiseri Ma-

ria Damanaki 14 Ocak 2013 

tarihinde Karadeniz’de Bölge-

sel İşbirliği konularını görüş-

mek üzere Ukrayna’ya gitti. 

Damanaki ziyareti sırasında 

Ukrayna Başbakanı Mykola 

Azarov, ilgili Bakanlar ve 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

yüzde 8, daha sonra yüzde 7 

imtiyaz uygulanmasına karar 

verdi. Iskartanın azaltılmasına 

2014 yılında pelajik türler için 

başlanacak olup, 2015-2017 

yılları arası AB suları dışındaki 

avcılık için, 2019 yılı itibariyle 

de diğer türler için uygulana-

cak. Akdeniz ve Karadeniz’deki 

avcılık faaliyetleri için ıskarta 

yasağı 2017 yılında başlaya-

cak. Iskarta yasağı sadece 

avcılık sınırına tabi olan türler 

için uygulanacak. Şu anda AB 

ülkelerinin toplam avcılığının 

%23’ünü ıskarta oluşturuyor. 

Bu oranın %7’ye düşürülmesi 

çevreciler tarafından yeterli ve 

kontrol edilebilir bulunmadı. 

A 
vrupa Parlamento-

sunda yapılan re-

form oylamasında 

ıskartanın tamamen yasaklan-

ması konusunda karar çıkmış-

tı. 27 Şubat’ta yapılan Konsey 

Toplantısında ise İsveç dışın-

daki 26 AB üyesi devlet bakan-

ları ıskartanın tamamen ya-

saklanması yerine kotalarda 

ilk iki yıl yüzde 9, ikinci iki yıl 

Iskartada Anlaşmazlık 

O 
rtak Balıkçılık Politika-

sı (OBP) kapsamında 

yürürlükte olan ve 

2013’te sona erecek olan Avrupa 

Balıkçılık Fonu yerine Avrupa 

Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 

(EMFF) uygulanmaya başlana-

cak. Balıkçılık ve denizcilik politi-

kasını birleştiren ve daha birçok 

yeniliği de beraberinde getiren 

reform önerisi Komisyon tarafın-

dan 2 Aralık 2011’de Parlamento 

ve Konsey’e sunulmuştu. Öneri 6 

Şubat 2013’te Parlamento’da 

büyük çoğunlukla kabul edildi. 

Avrupa Parlamentosu üyesi Ulri-

ke Rodust, oylamadan sonra 

yaptığı açıklamada  alınan kara-

rın Konsey için bir kısıtlama oluş-

turduğunu; buna göre aşırı avcılı-

ğın 2015’e kadar bitmesinin 

beklendiğini, 2020 yılından itiba-

ren ise balık stoklarının yenilen-

meye başlamasının öngörüldü-

ğünü belirtti. Ulrike Rodust, önü-

müzdeki dönemde müzakereleri 

başlayacak olan reformun Parla-

mento ve Konseyin eşit güce 

sahip olduğu ilk balıkçılık refor-

mu olduğunu söyledi.   

 Avrupa Konseyi Dönem Başkanlı-

ğını yürüten İrlanda, 28 Şubat’ta 

gerçekleştirilen Tarım ve Balıkçı-

lık Konseyi toplantısından sonra 

yaptığı açıklamada AB’nin, Ortak 

Balıkçılık Politikasında reform 

çalışmalarını Haziran ayına kadar 

tamamlama konusunda kararlı 

olduğunu belirtti. Bazı Bakanlar, 

reformu gerçekleştirmenin 

önemli olduğunu ancak hala 

mutabakata varılmamış bazı 

konuların süreci etkileyebileceği-

ni belirtti. 

Kaynak: CFP Reformwatch   

Kaynak: EU-Ukraine Cooperation 

Kaynak: CFP Reformwatch   
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“Interpol, yasadışı 

balıkçılıkla  

mücadele için  

çalışma grubu  

kurdu” 

 Yasadışı Balıkçılık 
11 Şubat’ta düzenlenen Ya-

sadışı Balıkçılık Üzerine 8. 

Uluslararası Forumuna katı-

lan Denizcilik ve Balıkçılıktan 

sorumlu AB Komiseri Maria 

Damanaki,  yasadışı balıkçılık 

faaliyetlerinin kontrol edile-

bilmesine ilişkin 1005/2008 

sayılı Konsey Tüzüğü’nde 

belirtilen zorunlulukların 

yerine getirilmesinde, Belize, 

Kamboçya, Fiji, Gine, Pana-

ma, Sri Lanka, Togo, Vanua-

tu’dan oluşan 3. Ülkelerin 

yasadışı avcılıkla mücadele 

konusuna süratle eğilmemesi 

durumunda kara listeye alı-

nacakları konusunda uyarıldı-

ğını söyledi. Damanaki, kural-

lara uyulmaması durumunda 

uygulanacak ikinci tedbirin 

bu ülkelerin balıkçılık ürünle-

rinin AB sınırlarından girişinin 

engellenmesi olacağını be-

lirtti. 

Damanaki, yasadışı avcılık ile 

ilgili uygulamaların bekledi-

ğinden daha yavaş seyrettiği-

ni fakat 2010 yılından itiba-

ren oldukça ilerleme kayde-

dildiğini ifade etti. Buna rağ-

men AB içerisindeki uygula-

maların yasadışı balıkçılığı 

engellemede yeterli olama-

yacağını bu sebeple uluslara-

rası ortaklarla işbirliğini hız-

landırdığını belirtti. AB ile 

ABD arasında 2011 yılında, 

Japonya arasında 2012 yılın-

da ortak bildiri imzalandığını 

ifade eden Damanaki, bu 

işbirliğinin diğer ülkelerle ve 

bölgesel ve uluslararası balık-

çılık yönetim örgütleriyle 

birlikte artarak devam etme-

sini temenni ettiğini bildirdi. 

Ayrıca, Interpol tarafından 

Balıkçılık Suçları Çalışma 

Grubu kurulmasının yasadışı 

avlananları engellemek için 

önemli bir adım olduğunu 

söyledi. 

 

 

 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

A 
B tarafından ABD’den 

damızlık ve üretim ama-

cıyla canlı domuz ithalatı 

gerçekleştirilmesine, ayrıca varış 

yeri AB olmayan ülkelere transit 

geçişine izin verildi. Verilen izinle 

birlikte daha önce ABD’de bildirimi 

yapılmış olan, domuzdan başka 

birçok hayvan türünü etkileyen 

veziküler stomatitis hastalığına 

karşı test edilmiş sınırlı sayıda da-

mızlık domuz ithalatı AB’ye gerçek-

leştirilebilecek.        

Y 
eni yürürlüğe giren 68/2013 sayılı AB tüzü-

ğü ile güncellenen yem materyalleri kata-

loğu sayesinde daha iyi bilgilendirme sağ-

lanarak yemlerin güvenilirliği arttırılıyor. Katalog, 

çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar için kullanılan 

yemlerin etiketlerinde belirtilen yem materyallerine 

ilişkin tanımlamalar içeriyor. Bu sayede çiftçiler ve 

hayvan sahipleri aldıkları yemin içeriğine ilişkin daha 

çok bilgi sahibi olabilecek. Katalog, ilk defa yemde 

kullanılan yan ürünlerdeki işleme yardımcı maddele-

rine dair kalıntı limitlerini belirtmekte. Güncellenen 

katalog, 19 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe gire-

cek. 

“AB ABD’den Canlı  

Domuz  

İthal Edebilecek” 

AB’den Domuz 

İthalatına İzin 
Yem Güvenilirliğinde Yeni Tüzük 

Kaynak: EU Press Releases Rapid  Kaynak: EU Press Releases Rapid  

Kaynak: CFP Reformwatch   
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“EFSA ilk kez  

tam risk  

değerlendirmesi  

yapıyor” 

 

Arıcılıkta Yeni Tedbirler 

EFSA: Aspartam Güvenli mi? 

S 
ofra şekeri sakka-

rozdan 200 kat daha 

tatlı, az kalorili bir 

tatlandırıcı olan Aspartam, 

Avrupa Birliği’nde 1994 yılın-

dan beri kullanılıyor. Bu tarih-

ten günümüze kadar 5 kez 

değerlendirmeye tabi tutulan 

Aspartam, hamile kadınlar 

üzerindeki olası negatif etkile-

ri ve kanser riskini artırdığına 

ilişkin yeni bilimsel araştırma-

lar nedeniyle Avrupa Gıda 

Güvenliği Otoritesi (EFSA) 

tarafından ilk  defa tam risk 

değerlendirilmesine alındı. 

Bilimsel verilerin ve çalışmala-

rın incelendiği değerlendirme 

sonucu, EFSA’nın bilim uz-

manları tarafından hazırlanan 

taslak raporda, Günlük Kabul 

Edilebilir Alım Miktarı (ADI) 

sınırları içinde (40 mg/kg vü-

cut ağırlığı/gün) Aspartam’ın 

tüketiciler için bir toksisite 

oluşturmadığı ifade edildi. 

Raporda istisna olarak sadece 

Fenilketonüri hastalarının 

daha az Aspartam kullanması 

tavsiye edilmekte. 

EFSA’nın taslak üzerine görüş 

alma süreci 15 Şubat 2013 

tarihinde sona erdi. Bundan 

sonraki aşamada EFSA ilgili 

paydaşlar ile görüşlerin tartı-

şılacağı bir toplantı düzenle-

yerek taslağı son haline geti-

recek. 

şekilde kullanılan kloronikoti-

nil (neonikotinoid) grubu 

klotianidin, imidakloprid ve 

tiyakmetoksam çeşidi pestisit-

lerin arıları çeken tahıllar, 

pamuk, ayçiçeği ve kolzadaki 

kullanımını 24 ay süre ile ya-

saklamak için gerekli hazırlık 

sürecini başlattı. 

A 
vrupa Komisyo-

nu, sayıları gün 

geçtikçe azalan 

Avrupa arı kolonilerini koru-

mak amaçlı olarak Avrupa 

Gıda Güvenliği Otoritesi 

(EFSA) tarafından arılar için 

yüksek akut riskler oluşturdu-

ğu tespit edilen ve yaygın 

Yasanın Temmuz ayından 

itibaren yürürlüğe girmesi 

planlanmakta. Halihazırda 

Fransa, Almanya, Slovenya ve 

Hollanda'da pestisit kullanımı-

na bazı kısıtlamalar getirilmiş 

durumda. 

“AB arılarını  

kurtarmak için  

harekete geçiyor” 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

A 
lman yetkililer, gıda 

sanayindeki uygula-

malar hakkında 

endişeleri arttıran, organik yu-

murta üreticileri hakkında geniş 

çaplı dolandırıcılık iddiasını araş-

tırıyor. Aşağı Saksonya’da yakla-

şık 150 çiftlikte aşırı yoğun ko-

şullarda barındırılan tavuklardan 

elde edilen yumurtaların orga-

nik etiketiyle satıldığından şüp-

heleniliyor. 

Alman Tarım Bakanı Ilse Aigner 

konuya ilişkin açıklamasında 

büyük çaplı bir dolandırıcılık 

ihtimalinin doğrulanması duru-

munda bunun sadece tüketicile-

re yönelik değil aynı zamanda 

Almanya’da organik üretim 

yapan dürüst çiftçilere yönelik 

de büyük bir sahtekârlık olduğu-

nu belirtti. 

Yumurta Üretiminde Sahtecilik  

Kaynak: Euractiv 

Kaynak: EFSA 

Kaynak: Euractiv 



7 

IPARD Programı, AB’nin aday 

ülkelere sağladığı “Üyelik 

Öncesi Mali Yardım” kapsa-

mında kırsal kalkınmayı esas 

alan bir programdır. Bu prog-

ramla hedeflenen, aday ülke-

lerin işletme ve üretim stan-

dartlarının AB standartlarına 

uygun hale getirilmesidir.  

Avrupa Birliği IPARD Progra-

mı ile 2007-2013 döneminde 

kırsal kalkınma projelerinde 

kullanılmak üzere yaklaşık 

874 milyon Avro bütçe tahsis 

etmiş olup, bu fonların kulla-

nım alanı kapsamındaki pro-

jelere mali olarak destek 

sağlamaktadır. IPARD Progra-

mı kapsamında mali destek 

verilecek yatırım alanları 

yardım alanlar “tedbirler” 

şeklinde belirlenmiştir.   

Bu tedbirlerden ilki 101 nu-

maralı Tarımsal işletmelerin 

Topluluk standartlarına yük-

seltilmesi ve yeniden yapılan-

dırılmasına dair yatırımlardır 

ve süt üreten tarımsal işlet-

meler ile et üreten tarımsal 

işletmeleri kapsamaktadır.  

İkinci tedbir 103 numaralı 

Tarım ve Balıkçılık Ürünleri-

nin İşlenmesi ve pazarlanma-

sının yeniden Yapılandırılma-

sı ve Topluluk Standartlarına 

ulaştırılmasıdır. Bu kapsam-

da; Süt ve Süt Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanması, Et 

ve Et Ürünlerinin İşlenmesi 

ve Pazarlanması, Meyve ve 

Sebzelerin İşlenmesi ve Pa-

zarlanması, Su Ürünlerinin 

İşlenmesi ve Pazarlanması 

gibi alanlar üzerine oluşturu-

lan projelere destekler veril-

mektedir.  

Son tedbir ise 302 numaralı 

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin 

Çeşitlendirilmesi ve Geliştiril-

mesi’dir. Bu kapsamda ise; 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşit-

lendirilmesi ve geliştirilmesi, 

Yerel Ürünler ve Mikro İşlet-

melerin Geliştirilmesi, Kırsal 

Turizm ve Kültür Balıkçılığının 

Geliştirilmesi üzerine destek-

ler verilmektedir. 

Türkiye için IPARD programı 

ilk olarak 2007 – 2013 döne-

mi için hazırlanmıştır ve 

program 25 Şubat 2008 tari-

hinde Avrupa Komisyonu 

tarafından kabul edilmiştir. 

Program kapsamında ayrılan 

fonun etkin kullanımını sağ-

lamak için ise Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kuru-

mu (TKDK) adlı Bakanlığımıza 

bağlı bir İlgili Kuruluş kurul-

muş ve akreditasyon için 

gereken ulusal süreci ta-

mamladıktan sonra 29 Ağus-

tos 2011 tarihinde Avrupa 

Komisyonu’ndan yetki devri-

ni almış, böylece proje kabu-

lünde ve fonların kontrolün-

de aktif konuma geçmiştir. 

TKDK fonların etkin kullanımı 

için proje kabulü amacıyla 

Çağrı Dönemleri oluşturmak-

tadır. Şimdiye kadar, proje 

sayısını arttırmak amacıyla 

kısa aralıklarla sekiz kere 

çağrıya çıkılmıştır. İlk çağrı 

dönemlerinde mevcut zama-

nın kısıtlı olması ve potansi-

yel proje sahiplerinin konuya 

yabancı olmaları sebebiyle 

başvuru sayısı belli bir düzey-

de kalmıştır. Fakat zaman 

geçtikçe programın tanıtımı 

yoğunlaşmış ve proje başvu-

ruları da bu doğrultuda art-

mıştır. Dokuzuncu çağrı dö-

nemi için 15 Şubat- 15 Mart 

2013 tarihleri belirlenmiştir.  

Çağrı dönemleri içerisinde 

başvurusu alınan projeler 

değerlendirmeye tabi tutul-

makta ve uygun bulunması 

takdirde, proje sahibi ile 

sözleşme imzalanmaktadır. 

İmzalanan sözleşme doğrul-

tusunda, projede yer alan 

bütçenin yarısı faydalanıcı 

tarafından karşılanmakta, 

diğer yarısı ise Avrupa Birliği 

ve Türkiye Cumhuriyeti tara-

fından sağlanmaktadır. Sağ-

lanabilecek minimum destek 

10 bin Avro; maksimum des-

tek ise 3 milyon Avro’dur.  

Şu ana kadar 298 proje onay-

lanmış ve proje sahipleri, 

işletmelerinin yeniden yapı-

landırılması ve modernleşti-

rilmesi için bu fondan etkin 

bir şekilde yararlanmaya 

başlamıştır. Artan tecrübe ve 

farkındalık ile gelecek başvu-

ru dönemlerinde daha fazla 

proje başvurusu ve fonların 

daha etkin kullanımı beklen-

mektedir. 

IPARD Programı kapsamına 

alınan illerin sayısı ilk uygula-

ma döneminde 20 iken, ikinci 

uygulama döneminde top-

lamda 42’ye ulaşmıştır. Ça-

nakkale, Balıkesir, Bursa, 

Kütahya, Manisa, Uşak, Ay-

dın, Denizli, Burdur, Afyon, 

Isparta, Konya, Ankara, Çan-

kırı, Kastamonu, Aksaray, 

Karaman, Mersin, Nevşehir, 

Çorum, Yozgat, Samsun, 

Trabzon, Amasya, Tokat, 

Ordu, Giresun, Sivas, Malat-

ya, Kahramanmaraş, Erzin-

can, Elazığ, Diyarbakır, Şanlı-

urfa, Mardin, Muş, Erzurum, 

Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve 

Hatay, bu kapsamda destek 

verilen iller arasındadır. 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

KIRSAL KALKINMA 
 

IPARD Programı 
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U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

“Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tü-

züğü uyarınca aktif madde Trichoderma atroviride I-1237 suşunun onaylanmasına dair 14 Ocak 2013 tarih 

ve 17/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü” 

“1333/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzük II. ve III. Ekleri ile potasyum diasetat gıda 

katkısı maddesine ilişkin Komisyon tüzüğü ekini değiştiren 16 Ocak 2013 tarih ve 25/2013 sayılı Komisyon 

Tüzüğü” 

“Resmi yem kontrolünde hayvansal kökenli bileşenlerin belirlenmesine yönelik analiz yöntemlerine 

ilişkin 152/2009 sayılı Tüzüğü değiştiren 16 Ocak 2013 tarih ve 51/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü” 

“Monensin maddesi ile ilgili olarak hayvansal kökenli gıda maddelerindeki farmakolojik aktif maddeler 

ve bunların maksimum kalıntı limitleri açısından sınıflandırılmasına ilişkin 37/2010 sayılı Tüzük Ekini de-

ğiştiren 23 Ocak 2013 tarih ve 59/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü” 

“258/97 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü kapsamında yeni bir gıda bileşeni olarak sente-

tik zeaksantinin piyasaya arzına izin veren 22 Ocak 2013 tarihli Komisyon Uygulama Kararı258/97 sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü kapsamında yeni bir gıda bileşeni olarak Chia (Salvia hispanica) 

tohumunun kullanımının uzatılmasına izin veren 22 Ocak 2013 tarihli Komisyon Uygulama Kararı” 

GÜ NCEL MEVZÜAT 
 

 

TAIEX FAALI YETLERI  

 

Şubat Ayı 

04 Şubat 2013  AGR 51404 - IPARD Tedbirleri - Süt Üretimi Çalıştayı  

07 Şubat 2013  AGR 51403 - IPARD Tedbirleri - Süt İşleme Çalıştayı  

11 Şubat 2013  AGR 51402 IPARD Tedbirleri - Kırsal Turizm Çalıştayı  

25 Şubat 2013  
AGR IND/EXP 48998 Risk Yönetimi Uygulamalarında IPARD Ajansı-
nın Kapasitesinin  Geliştirmesi  

 

Faaliyetlere ilişkin sunumlar ve ayrıntılı bilgilere TAIEX Resmi Web 

Sitesinden ulaşılabilir. 

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

“Kimyevi ve  Organik Gübre  Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırıla-

cağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ”  

31/12/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, 

Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2012/40)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ”  

Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı 

Kanunun 5 inci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanu-

nun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılan “Teknik Düzenle-

meler Rejimi Kararı”  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51404
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51403
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51402
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48998
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48998
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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1988 yılından bu yana hazır-

lanan Çok Yıllı Mali Çerçeve 

(Multiannual Financial Fra-

mework-bundan sonra Mali 

Çerçeve olarak anılacaktır), 

AB’nin 7 yıllık bir süre içeri-

sinde, çeşitli politika alanları-

na yönelik harcayacağı yıllık 

azami miktarları belirleyen 

ve böylece bütçe disiplinini 

ve kaynakların AB’nin politi-

ka önceliklerine göre etkin 

şekilde dağılımını sağlayan 

bir araçtır. 

Bununla birlikte Mali Çerçe-

vede ortaya konulan tavanlar 

ile AB bütçesinde yer alan 

miktarlar aynı olmamaktadır. 

Bunun nedeni, Mali Çerçeve-

nin, 7 yıllık bir bütçeden 

ziyade, yıllık bütçelerin hazır-

lanmasında temel teşkil ede-

cek bir rehber niteliğinde 

olması ve sadece belirli bir 

bütçe dönemi boyunca yapı-

lacak harcamaların azami 

sınırlarını belirlemesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu ne-

denle, yıllık kabul edilen AB 

bütçelerinde ortaya konulan 

rakamlar, Mali Çerçevede 

belirtilen harcama tavanla-

rından daha düşüktür. 

Yeni Mali Çerçeve, 2014 ve 

2020 arasındaki 7 yıllık süreyi 

kapsayacak şekilde ve Hırva-

tistan’ın 2013 Temmuz ayın-

da AB’ye katılacağı öngörüsü 

ile 28 üyeli bir AB için hazır-

lanmaktadır. 

Süreç, Avrupa Komisyo-

nu’nun, 2014-2020 yıllarını 

kapsayacak olan yeni Çok Yıllı 

Mali Çerçeveye ilişkin ilk 

önerisini (Mali Çerçeve Tüzü-

ğü), 21 Haziran 2011 tarihin-

de sunmasıyla başlamış ve 

ardından Komisyon, Hırvatis-

tan’ın 1 Temmuz 2013 tari-

hinde gerçekleşecek AB üye-

liğini ve Üye Ülkelere ilişkin 

yeni mali rakamları dikkate 

alarak Temmuz 2012’de 

önerilerini revize etmiştir. Bu 

süreç boyunca Avrupa Ko-

misyonu, Avrupa Parlamen-

tosu ve Üye Devletlerin tem-

sil edildiği Bakanlar Konseyi 

arasında bütçeye ilişkin mü-

zakereler sürdürülmüştür.  

Tartışmalar sonunda, 7-8 

Şubat 2013 tarihlerinde yapı-

lan AB Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesinde 2014-

2020 dönemine yönelik Mali  

Çerçeveye ilişkin mutabakata 

varılmıştır. 

Bu kapsamda, ödeme öde-

nekleri miktarı, 2007-2013 

Mali Çerçevesine kıyasla % 

3,7 oranında bir kesintiye 

tekabül eden 35,2 Milyar 

Euro azaltılarak 908 milyar 

Avro, taahhüt ödenek mikta-

rı ise % 3,4 oranında bir ke-

sintiyle 34,4 Milyar Avro 

azaltılarak yaklaşık 960 mil-

yar Avro olarak belirlenmiş-

tir. Bütçenin AB milli geliri 

içerisindeki payı da % 

1,12’den % 1’e düşürülmüş-

tür. Diğer bir deyişle, 2014-

2020 Mali Çerçevesi konu-

sunda alınan bu karar ile 

önceki Mali Çerçevelere 

kıyasla AB tarihinde ilk defa 

uzun dönemli bütçede kesin-

tiye gidilmiş olmaktadır. (Bkz. 

Tablo 1). Tablo 1’den de 

görülebileceği üzere, Mali 

Çerçeve, başlık olarak düzen-

lenen her bir politika alanına 

yönelik harcama tavanlarını 

belirlemekte olup, bu alanla-

rın çoğunda kısıntıya gidildiği 

ancak gelişmeyi ve istihdamı 

artırıcı AR-GE, yenilik ve eği-

tim konularını içeren 

“Büyüme ve İstihdam için 

Rekabet Gücü” başlığında % 

37 gibi büyük oranda bir 

artırım yapıldığı anlaşılmak-

tadır. 

2014-2020 Mali Çerçevede 

ayrıca, İngiltere, Hollanda ve 

İsveç’e yapılan katkı payı 

iadesi uygulamasına devam 

etmesi ve kendisine de iade 

verilmemesi durumunda 

kararı veto edeceğini açıkla-

yan Danimarka’nın da iade 

alacak ülkelere eklenmesi 

kararlaştırılmıştır. Neticede, 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

İ NCELEME 
 

2014-2020 AB ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİ VE TARIM 

“2014-2020 Mali 

Çerçevesinde  

daha önceki Mali  

Çerçevelere     

kıyasla AB       

tarihinde ilk defa 

uzun dönemli    

bütçede kesintiye 

gidilmiştir” 

G. Şahika ATILGAN, AB Uzmanı 
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2014-2020 döneminde İngil-

tere’nin bütçeye yaptığı katkı-

dan yıllık 3,5 milyar Avro’yu 

geri alması, Hollanda, İsveç ve 

Danimarka’nın İngiltere’nin 

katkı payı iadesinin ödenme-

sindeki paylarının azaltılması-

nı teminen, yaptıkları milli 

gelir katkılarından sırasıyla 

yıllık 695 milyon Avro, 185 

milyon Avro ve 130 milyon 

Avro düşülmesi; Avustur-

ya’nın da yıllık 30, 20 ve 10 

milyon Avro olmak üzere 3 yıl 

daha iade almasının devam 

etmesi kabul edilmiştir. Ayrı-

ca Almanya, Hollanda ve 

İsveç için KDV bazlı öz kaynak 

katkı oranı % 0,15 olarak 

belirlenmiştir. 

AB bütçesindeki kesinti kararı 

finansal açıdan büyük etkiye 

sahip olmakla, asıl olarak 

politik yansımaları ve AB 

içerisindeki güç dengeleri 

açısından önem arz etmekte-

dir. Netice itibariyle, milli 

gelir açısından ele alındığında 

sadece % 0,3’lük bir kesinti 

söz konusudur. Diğer taraftan 

bu durum, Birliğin kurulduğu 

yıllardan bu yana AB’nin te-

melini oluşturan Almanya-

Fransa ittifakının sarsıldığını 

göstermektedir. Müzakereler 

esnasında, AB bütçesinin net 

katkı sağlayıcıları olan İngilte-

re, Almanya, Hollanda, İsveç 

ve Danimarka, Fransa ve 

Tablo 1: 2007-13 ile 2014-20 Mali Çerçevelerinin Karşılaştırması (2011 fiyatlarıyla) 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

Tablo 2: 2014-20 Mali Çerçeve içinde OTP’nin payı 

  
Mevcut 
ÇYMÇ 

2007-13 

Yeni ÇYMÇ 
2014-20 

Karşılaştırma 
2014-20 - 2007-13 

Taahhüt Ödenekleri € milyon € milyon €  mr % 

1. SMART ve Kapsayıcı Büyüme 446.310 450.763 +4,5  +1,0% 

1a. Büyüme ve İstihdam için Rekabet Gücü 91.495 125.614 +34,1  +37,3% 

1b. Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Uyum 354.815 325.149 -29,7  -8,4% 

2. Sürdürülebilir Büyüme: Doğal Kaynaklar 420.682 373.179 -47,5  -11,3% 

Piyasa harcamaları ve doğrudan ödemeler 336.685 277.851 -58,8  -17,5% 

3. Güvenlik ve Vatandaşlık 12.366 15.686 +3,3  +26,8% 

4. Küresel Avrupa (Dış Politika) 56.815 58.704 +1,9  +3,3% 

5. İdari Harcamalar 57.082 61.629 +4,5  +8% 

6. Tazminatlar Veri yok 27 +0,027  Veri yok 

Toplam taahhüt ödenekleri 994.176 959.988 -35,2  -3,5% 

Milli gelirdeki oranı 1,12%  1,00%     

Toplam ödeme ödenekleri 942.778 908.400 -34,4  -3,7% 

Milli gelirdeki oranı 1,06%  0,95%    

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME: DOĞAL KAYNAKLAR 
(Milyon Avro, 2011 fiyatlarıyla) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

55.883 55.060 54.261 53.448 52.466 51.503 50.558 

Doğrudan ödemeler ve pazar harcamalarının payı 

41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605 

“AB 

bütçesindeki 

kesinti kararı, 

yıllardan bu yana 

AB’nin temelini 

oluşturan 

Almanya-Fransa 

ittifakının 

sarsıldığını 

göstermektedir” 



11 

İtalya’ya karşı bir cephe oluş-

turarak Avrupa’daki güç den-

gesini değiştirmiştir. Bu da 

AB’nin Fransa’nın arzuladığı 

dayanışmaya dayalı federal 

yapıdan, Almanya destekli 

İngiltere’nin istediği bir ser-

best ticaret alanı olmaya 

doğru ilerlediği izlenimini 

vermektedir. 

2014-2020 Mali Çerçeve 

İçerisinde OTP Harcamaları 

Zaman içerisinde payı azal-

makla birlikte, Ortak Tarım 

Politikası (OTP) harcamaları-

nın bugün bile AB bütçesinin 

en önemli kalemini oluştur-

ması, anılan politikayı bütçe 

tartışmalarının da odak nok-

tası yapmaktadır. 1968 yılın-

da AB bütçesinin neredeyse 

% 90’ını oluşturan OTP har-

camalarının payı, o tarihten 

bu yana gerçekleştirilen re-

formlarla birlikte 2010 yılın-

da % 45,8’e düşmüştür. 

2014-2020 Mali Çerçevede 

tarım, kırsal kalkınma ve 

balıkçılık konularının yer 

aldığı “Sürdürülebilir Büyü-

me: Doğal Kaynaklar” başlı-

ğında öngörülen OTP harca-

malarına bakıldığında, taah-

hüt tavanının bir önceki Mali 

Çerçeve dönemine göre % 

11,3’lük bir azalışla yaklaşık 

373 milyon Avro olarak belir-

lendiği ve bunun takribi 278 

milyon Avro’sunun doğrudan 

ödemeler ile pazar harcama-

larına ayrıldığı anlaşılmakta-

dır. Diğer taraftan, kırsal 

kalkınma harcamalarının, % 

14’lük bir indirimle yaklaşık 

85 milyon Avro olması karar-

laştırılmıştır.     

7 yıllık OTP bütçesi tasarla-

nırken Hırvatistan’ın Tem-

muz 2013’te üye olacağı ve 

2013 yılından itibaren yeni 

üye 10 ülkenin ve 2016 yılın-

da da Bulgaristan ve Roman-

ya’da doğrudan ödemelere 

ilişkin harcamaların AB’de 

verilen ödeme seviyesine 

ulaşacağının dikkate alındığı 

düşünüldüğünde, bütçede 

artış olması beklenirken, 

aksine kesinti yapılmasında 

Almanya-İngiltere ittifakının 

etkili olduğu düşünülmekte-

dir. 

Yeni Mali Çerçevede OTP için 

getirilen düzenlemeler ince-

lendiğinde, 2013 sonrası 

OTP’ye ilişkin temel reform 

unsurlarının da yer aldığı 

görülmektedir. Genel olarak 

belirtmek gerekirse yeni OTP 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

 AB bütçesinin temel gelirleri, 3 ana kategoriye ayrılır:  

 1. Geleneksel öz kaynaklar: gümrük vergileri, şeker ve izoglukoz 

vergileri. Vergi toplama masraflarını karşılamak üzere toplanan miktarın % 

25’i Üye Devletlerde kalır. 2011 yılında bu kaynak, toplam bütçe gelirlerinin % 

12’sini oluşturmuştur.   

 2. KDV bazlı öz kaynak: Bu kaynaktan elde edilen sabit oran, 2007 

yılından itibaren % 0,3 olarak belirlenmiştir. 2011 yılında bu kaynaktan 

toplanan miktar, toplam gelirlerin % 11’e tekabül etmiştir. 

 3. Milli gelire dayalı öz kaynak: Bu kaynak, toplam gelirlerin toplam 

harcamaları dengelemesi amacıyla oluşturulmuştur. Yıllar içerisinde AB 

bütçesinin en önemli gelir kalemi haline gelen bu kaynaktan elde edilen 

miktar, 2011 yılında toplam gelirlerin % 76’sına ulaşmıştır. 2007-2013 dönemi 

için her bir Üye Devletin milli geliri açısından belirlenen öz kaynak tavanı % 

1,23’tür. En büyük katkı sağlayan ülke Almanya olup, onu sırasıyla Fransa ve 

İngiltere takip etmektedir. 

“Yeni Mali Çerçevede 

OTP harcamaları, 

taahhüt tavanı  

bazında bir önceki 

Mali Çerçeve  

dönemine göre     

 %11,3’lük bir azalışla 

yaklaşık 373 milyon 

Avro olarak  

belirlenmiştir”  
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“Mali Çerçevenin 

kabul edilmesine 

ilişkin sürecin 

uzaması, OTP 

reformlarının 

uygulanmaya 

başlamasını da 

geciktirecektir” 

reformu önerilerinde de yer 

aldığı şekilde Komisyon, 2013 

sonrası OTP’nin doğrudan 

ödemeler açısından daha 

çevreyle dost ve eşitlikçi, 

kırsal kalkınma açısından 

daha rekabet, yenilik ve çevre 

odaklı bir yaklaşım sergile-

mektedir. 

2014-2020 Mali Çerçeve ka-

rarına bakıldığında, Komis-

yon’un söz konusu önerileri-

ne AB liderlerinin de olumlu 

yaklaştığı görülmektedir. 

Doğrudan ödemelerin Üye 

Devletler arasında daha adil 

dağıtılmasına yönelik olarak, 

hektar başına doğrudan des-

tek miktarının yıllar içerisinde 

belirli bir sistem yoluyla birbi-

rine yaklaştırılması planlan-

maktadır. Bu bağlamda, hek-

tar başına AB ortalamasının  

% 90’ının altında destek alan 

ülkelerin destek miktarlarının 

bir formül temelinde artırıl-

ması öngörülmektedir. Buna 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

Taahhüt ve ödeme ödenekleri   

 AB bütçesi, temelde 2 ayrı bütçeden oluşmaktadır. Taahhüt 

ödenekleri, uygulanması belirli yıllara yayılabilen program ve projeler için 

tutulan miktarı belirtmekte olup, önceki yıllarda başlatılan projelerin 

etkisini yansıtmakta ve ileriki dönemleri de dikkate alan bir ödeme 

düzeyini ifade etmektedir. Başka deyişle, kredi kartı limiti gibi AB’nin 

harcayabileceği azami tutarı belirtmektedir. Diğer taraftan, ödeme 

ödenekleri, belirli bir yıldaki bütçe taahhütlerinden kaynaklanan 

yükümlülükleri gerçekleştirmek için kullanılan fiili miktarı anlatmaktadır. 

Yıllara yayılmasından ötürü taahhüt ödenekleri, ödeme ödeneklerinden 

daha fazla olmaktadır. 

Avrupa  

Komisyonu 

Bir öneri yapar 

AVRUPA  

   PARLAMENTOSU 

Muvafakatini verir 

AVRUPA BİRLİĞİ 

KONSEYİ 

Oy birliğiyle kabul eder 

(ya da AB Konseyi oy birli-

ğiyle karar verdiyse nitelik-

li çoğunluk yöntemiyle) 

ÇOK YILLI FİNANSAL ÇERÇEVE 

DÜZENLEMESİ 

Çok Yıllı Finansal Çerçeve 

düzenlemesi Avrupa 

Parlamentosunun rızası 

elde edildikten sonra 

Konsey tarafından oybir-

liğiyle kabul edilmelidir. 

(Avrupa Parlamentosu 

Konseyin kararını redde-

bilir ya da kabul edebilir 

ama değişiklik yapamaz)  

 

Mali Çerçevenin 

Kabul Edilmesi 
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“Yeni Mali 

Çerçeve ile ilk 

defa Üye 

Devletlere, kırsal 

kalkınma 

bütçesinden 

doğrudan 

ödemeler 

bütçesine transfer 

yapma imkanı 

verilmiştir”  

göre, halihazırda bir üye 

devletin aldığı destek miktarı 

ile AB ortalamasının % 90’ı 

arasındaki fark, üçte bir ora-

nında azaltılacaktır. Örneğin, 

bir Üye Devletin hektar başı-

na aldığı destek, AB ortala-

masının % 75’i ise, yani % 

90’ın % 15 altında ise, bu 

durumda söz konusu devle-

tin aldığı destek, % 15’in üçte 

biri oranında, % 5 oranında 

aşamalı olarak artırılarak AB 

ortalamasının % 80’ine çıkar-

tılacaktır. 

Doğrudan ödemelerin daha 

çevreye duyarlı hale getiril-

mesine (“greening”) ilişkin 

olarak ise yeni Mali Çerçeve, 

Komisyon’un doğrudan öde-

melerin çapraz uyum kuralla-

rının ötesine geçen belirli 

uygulamalar (ürün farklılaş-

tırması, kalıcı meraların mu-

hafaza edilmesi, ekolojik 

odaklı alanlar) yoluyla daha 

çevreci hale getirilmesi ama-

cıyla, Üye Devletlerin ulusal 

bütçe tavanlarının % 30’unu 

bu yönde tahsis etmeleri 

yönündeki önerisini doğrula-

maktadır. Diğer taraftan, Üye 

Devletlerin önerilere ilişkin 

eleştirilerini de dikkate ala-

rak, bu uygulamaların gerek-

siz idari yük getirmemesi ve 

çiftçilerin arazilerinin % 7’sini 

ekolojik odaklı alan olarak 

ayırması yükümlülüğünün 

arazilerin tarım dışı bırakıl-

masına yol açmayacak şekil-

de uygulanması gerektiğini 

belirterek, Üye Devletlere 

esneklik getirmektedir. 

Bunun yanı sıra yeni Mali 

Çerçeve kararında ilk defa 

Üye Devletlere, kırsal kalkın-

madan doğrudan ödemelere 

(2. Sütundan 1. Sütuna) para 

transferi yapma imkanı veril-

miştir. Daha öncesinde Üye 

Devletler, modülasyon 

(doğrudan ödemelerde ke-

sintiye gidilmesi) yoluyla elde 

edilen ilave fonları kırsal 

kalkınmaya aktarma imkanı-

na sahipti. Yeni getirilen 

düzenlemeyle, Üye Devletle-

re kırsal kalkınma önlemleri-

nin finansmanı için kendileri-

ne ayrılan fonların % 15’ini, 

doğrudan ödemeler için kul-

lanabilme esnekliği getiril-

miştir. Dahası, AB ortalama-

sının % 90’ından az doğrudan 

ödeme alan ülkeler, kırsal 

kalkınma fonlarından ilave % 

10’luk ilave bir miktarı, yani 

toplamda fonların % 25’ini 

doğrudan ödemelere aktar-

ma olasılığı elde etmiştir. 

Aynı şekilde Üye Devletler, 

2014-2020 yılları için doğru-

dan ödemelere ilişkin      

kendilerine tahsis edilen AB 

fonlarının % 15’ine kadar 

olan kısmını, kırsal kalkınma 

önlemlerini finanse etmek 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

 İngiltere’ye Katkı Payı İadesi (Rebate) Uygulaması  

 İngiltere’ye yapılan para iadesi, 1984 yılında Fontainblue Avrupa 

Konseyinde kararlaştırılmış olup, bu ülkeye, AB bütçesine geleneksel öz 

kaynaklar haricinde yapmış olduğu katkı ile bütçeden almış olduğu miktar 

arasındaki farkın % 66’sı ödenmektedir. 2011 yılında İngiltere’ye yapılan 

para iadesi, 3,6 milyar olmuştur. 

 İlke olarak, Üye Devletler, İngiltere’ye yapılan iadenin mali yükünü AB 

milli gelirine yaptıkları katkı oranında paylaşmaktadır. Bununla birlikte, 

2001 yılından bu yana Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsveç, AB bütçesine 

yaptıkları katkılarının fazla olduğu gerekçesiyle, normalde ödemeleri 

gereken paranın sadece % 25’ini ödemektedir. Asıl maliyet, diğer 22 ülke 

tarafından paylaşılmaktadır. 
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üzere ilave destek olarak da 

kullanabilecektir. 

Bununla birlikte, hem bütçe-

sel açıdan kırsal kalkınmada 

daha fazla kesintiye gidilmiş 

olması hem de kırsal kalkınma 

fonlarının doğrudan ödemeler 

için kullanılabilmesi olasılığı, 

AB’nin Gündem 2000 ile baş-

latılan kırsal kalkınmanın OTP 

bütçesi içindeki nispi ağırlığı-

nın artırılması mantığına ters 

düşmektedir. 

Yeni Mali Çerçevede öngörü-

len yeni unsurlardan bir diğeri 

de, gıda güvenliği ve ani piya-

sa bozulmaları gibi öngörüle-

meyen durumlarda çiftçileri 

destekleme üzere anında 

müdahale edilmesine imkan 

verecek 2.800 milyon Avro 

bütçeli yeni bir Kriz Rezervidir. 

Bunun yanı sıra, Mali Çerçeve 

dışında olmakla birlikte, tarım 

sektörüne yönelik tasarlanan 

bir diğer yeni araç da yıllık 

azami 150 milyon Avro bütçeli 

Avrupa Küreselleşme Fonu-

dur. Bu Fon ile çiftçilerin küre-

selleşmenin dolaylı etkilerin-

den kaynaklanan yeni piyasa 

koşullarına uyum sağlamaları-

na yardımcı olmak ve ikili 

ticaret anlaşmalarının herhan-

gi bir olumsuz etkisini azalt-

mak amaçlanmaktadır. 

OTP bütçesi konusundaki 

tartışmalar, 2013 sonrası 

OTP’ye ilişkin reform çabaları-

nı da doğrudan ilgilendirmek-

tedir. Diğer bir deyişle, Mali 

Çerçeve konusunda bir karara 

varılmadan, yeni OTP reformu 

kapsamında yasal mevzuatın 

kabul edilmesi mümkün değil-

dir. 2014 yılından itibaren 

yeni OTP Tüzüklerinin uygu-

lanmaya başlanması için, yeni 

Mali Çerçevenin bir yıl önce-

den yürürlüğe girmesi gerekli-

dir. Mevcut durum açısından 

değerlendirildiğinde, yeni 

Mali Çerçevenin 2013 yılı 

ortasından önce kabul edilme-

si beklenmemektedir. Bu da 

yeni OTP reformunun uygu-

lanmaya başlamasının en az 

bir yıl gecikeceği anlamına 

gelmektedir. 

Bundan sonraki süreç .. 

Konsey’in aldığı bu kararın 

ardından Mali Çerçevenin 

kabul edilebilmesi için Avrupa 

Parlamentosu’nun da onayı 

gerekmektedir. Ancak parla-

menterlerin çoğunluğunun 

bütçenin bu halinden hoşnut 

olmadığı ifade edilmektedir. 

Parlamentonun dört büyük 

siyasi grubu, yaptıkları basın 

açıklamasında, Konsey tarafın-

dan üzerinde anlaşılan bütçe-

nin, Avrupa vatandaşlarının 

çıkarlarına aykırı olduğu ge-

rekçesiyle kabul edilemeyece-

ğini belirtmekte ve Komis-

yon’un daha yüksek tutarlı bir 

bütçeyi öngören ilk önerisini 

desteklemektedir. 

Avrupa Parlamentosu ile söz 

konusu Mali Çerçeve üzerinde 

mutabakata varılamaması 

durumunda, 2013 bütçesi, % 

2’lik bir enflasyon artışıyla 

otomatik olarak 2014 yılına 

uzatılacaktır. Ancak bu durum, 

özellikle kırsal kalkınma, araş-

tırma ve uyum politikaları gibi 

alanlardaki çok yıllı program-

lar açısından sıkıntı yaratacak-

tır. 

 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  

“Konsey’in aldığı bu 

kararın ardından  

Mali Çerçevenin  

kabul edilebilmesi 

için Avrupa          

Parlamentosu’nun 

da onayı vermesi  

gerekmektedir”  

1. http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm 

2. http://www.consilium.europa.eu 

3. http://www.thenewfederalist.eu 

4. http://capreform.eu 

5. http://www.openeuropeblog.blogspot.co.uk 

6. http://www.bbc.co.uk 

7. http://euobserver.com 

KAYNAKLAR 

http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu
http://www.thenewfederalist.eu
http://capreform.eu
http://www.openeuropeblog.blogspot.co.uk
http://www.bbc.co.uk
http://euobserver.com
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 Fransa’da tarımın GSYH içindeki payı %3,5’dir. 

 Ülkenin %3,3 ü tarım sektöründe çalışmakta olup, %25’i kadın olmak üzere 770.000 kişi istihdam edilmektedir. 

 Fransa’nın 543965 km2 olan topraklarının %52’si tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 

 Tarım ürünleri bolluğu ve çeşitliliği ile AB içinde birinci sırada, süt ürünleri açısından da dünyada dördüncü sıradadır. 

 Başlıca tarım ürünleri, tahıl, şeker pancarı, şarap, meyve ve sebze, süt ürünleridir. 

 Büyükbaş hayvancılıkta AB içindeki  üretimin %25’i Fransa tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Yıllık 918.000 ton balık üretimi ile Fransa AB ülkeleri arasında 
dördüncü büyük üreticidir. 

 Enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin ve rüzgâr enerjisinin payı   
% 10’dur. 

 

  Fransa'nın Avrupa Konseyi, 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi 

Strazburg’da bulunmaktadır. Bu 

sebeple AB’nin Brüksel'den 

sonraki 2. önemli kentidir. 

  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü'nün (OECD), OIE (Dünya 

Hayvan Sağlığı Örgütü), 

UNESCO'nun, Interpol'ün genel 

merkezlerine ev sahipliği yapar. 

  Paris Pass ile müzelere, 

etkinliklere, City Sightseeing  

otobüs turlarına, metrolara Sen 

Nehri turlarına ve daha bir çok 

aktiviteye ücretsiz katılabilirsiniz 

(2 gün 110€). 

“256 çeşit peynir üretilen bir ülkeyi, yalnızca tek bir ki-

şinin yönetmesi nasıl beklenir”  

    Charles de Gaulle 

  Resmi rakamlara göre 400 

civarında peynir çeşidi üre-

tilmektedir. 

  Ilıman bir iklim görülür. 

Ülkenin kuzeyinde kışları 

soğuk, yazları yağmurlu 

geçer.  Güneyde ise Akdeniz 

iklimi hakimdir. Kış ortala-

ma sıcaklığı 3 derece yaz 

ortalaması ise 20 derecedir. 

  Fransa'nın en büyük limanı 

Marsilya'da bulunur ve bu 

liman aynı zamanda Akde-

niz'deki en büyük liman 

olma özelliğini taşır. 

Avrupa’da burger köftelerinde at eti bulunmasıyla ortaya çıkan skandal hayvanlara da yansıdı. 

U Z M A N  G Ö Z Ü Y L E  
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T.C. Gıda, Tar ım ve Hayvancıl ık  Bakanl ığ ı  

Avrupa Bi r l iğ i  ve Dış İ l i şk i ler Genel  Müdürlüğü  

AB Uyum Dai re Başkanl ığ ı 

Biliyor Musunuz Biliyor Musunuz ??  

abdgm.tarim.gov.tr 

Schengen Anlaşmasına dahil olmayan AB ülkelerinin: 

 “İngiltere”   

      “İrlanda”  

                       “Romanya”   

                                 “Bulgaristan” 

               olduğunu biliyor musunuz? 

Karpat Dağları, Romanya 
Londra, İngiltere 

Sofya, Bulgaristan Dublin, İrlanda 

Özkan KÖYLÜBAY 

             Genel Yayın Koordinatörü 

Arzu YÜRÜKÇÜ 

             Yayın Danışmanı 

G. Şahika ATILGAN 

             Yayın Koordinatörü 

Dr. Burak Rahmi YILDIRIM 

             Haber ve Tasarım Koordinatörü 

Işık ERŞAN           

              Görsel Yayın Koordinatörü 

Editoryal Kurul 

Ezgi AKTAŞ YEŞİL  

Fatih AKTÜRK  

Osman M. ERYURT 

Neslihanece KORKMAZ  

Özge BOZKUŞ  

Yahya KARAKUŞ  

Esra ÜNAL 

Derya DAĞDELEN 

Katkıda Bulunanlar  

Uzman Gözüyle  

Aylık süreli yayın 


