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2014-2020 AB KIRSAL KALKINMA 
POLİTİKASI

Aylık Avrupa Birliği Bülteni

UZMAN GÖZÜYLE        

2023‘te işgücü birimi başına 
reel tarımsal gelirin, 2003-
2007 ortalamasının % 46,8 
üstünde olması bekleniyor. 

OBP kapsamında farkında-
lık yaratmak için AB çapında 
INSEPARABLE isminde bir 
kampanya başlıyor.

Almanya’da 2009 yılından beri 
ilk defa bir etçi inekte ‘‘Deli 
Dana Hastalığı’’  tespit edildi. 
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AB’nin 27 üyeli 
yapısı incelendi-
ğinde; toplam AB 
nüfusunun %56’sı 
kırsal alanda yaşa-
makta, OECD 
tanımlama meto-
dolojisi çerçe-
vesinde toplam 
alanının %92’sini 
baskın kırsal alan 
ve orta derecede 
kırsal alan oluş-
turmakta, toplam 
istihdamın %53’ü 
ve brüt üretim değerinin %45’i kırsal alanlarda 
gerçekleşmektedir. Komisyon, önümüzdeki 7 
yıllık döneme yönelik olarak Kırsal Kalkınma 

Politikasını revize 
etmek amacıyla 
2010 yılında baş-
lattığı süreci 2013 
yılı sonu itibariy-
le sonlandırmış 
ve bu kapsamda 
ilgili mevzuatı 
yayımlamıştır. 
Yeni politika ile 
doğrudan öde-
meler ve kırsal 
kalkınma tedbir-
leri arasında bağ-
lantı kurularak, 

OTP’nin iki sütununu oluşturan bu iki politika 
alanı arasındaki ilişkinin güçlendirilmeye çalışıl-
dığı dikkat çekmektedir.

AB kırsal kalkınma politikası, hitap ettiği nüfus, coğrafi alan ve sahip olduğu istihdam oranı 
bakımından hayati bir öneme sahiptir ve AB için öncelikli politika alanları arasında yer almaktadır. 

Sayfa 5’te...     
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

2013 yılının sona ermesiyle birlikte sonuca bağlanan Ortak Tarım Politikası ve Ortak Balıkçılık 
Politikası reformları ile hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve kontrol kurallarına ilişkin yeni paket, 
bir aday ülke olarak, ciddi araştırmalar ve detaylı mevzuat incelemeleri yapmamızı gerekli 
kılıyor. 

OTP reformu, doğrudan desteklerde olduğu gibi, OTP’nin ikinci sütunu olan Kırsal Kalkınma 
Politikası alanında da kendini gösteriyor. Eksenlerin yerini önceliklerin aldığı bu alanda, iki 
sütun arasındaki etkileşimin de güçlendirilmesine çalışılmış. Konu ile ilgili inceleme yazımızı 
beğeninize sunuyoruz. 

Serbest Köşemizde, son yıllarda ciddi tartışmalara neden olan ve zararlı olup olmadığı 
konusunda bir türlü uzlaşmaya varılamayan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 
konusunda bir yazı bulabilirsiniz. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Bültenimiz yayına hazırlanırken Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısının henüz yapılmamış 
olmaması nedeniyle, ilgili köşemize bu sayımızda yer veremedik. Bilgilerinize sunuyor ve 17-18 
Şubat 2014 tarihli Konsey sonuçlarına gelecek sayımızda yer vermeyi planlıyoruz.  

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) köşemizde, tarımsal işletmelerde nakit akışı ile ilgili veriler 
yer alıyor. Bu kapsamda, İngiltere’nin başı çektiği görülüyor.  

İstatistik köşemizde AB’ye ihraç ettiğimiz ilk on tarım ürünü ile ilgili istatistikleri ve patates 
fiyatlarını bulabilirsiniz. Bültenimizde yer almasını özellikle arzu ettiğiniz bir istatistik 
bulunması halinde uzman.gozuyle@tarim.gov.tr adresi üzerinden bizimle irtibat kurmaktan 
lütfen çekinmeyiniz.   

Her zamanki gibi, haberler, güncel mevzuat ve TAIEX faaliyetlerini bu sayımızda da takip 
edebilirsiniz.  “Biliyor musunuz?” köşemizde belirli bir konu hakkında farkındalığı artırmak 
amacıyla belirlenen Avrupa “…” Yılı uygulaması ve “Ülke Tanıtımı” köşemizde İsveç ilgili 
bilgilerin ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Son olarak, bir yılı aşkın bir süredir AB Uyum Daire Başkanlığı görevini ve bültenimizin 
Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Özkan KÖYLÜBAY’ın Bakanlığımızdan ayrılış haberini 
sizlerle paylaşmak ve bültenimizin yayın hayatına başlaması yönünde gösterdiği çaba için 
kendisine teşekkür etmek istiyoruz. 

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla,
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AB’den Haberler
AB: ÇİFTÇİ SAYISI AzALDIKÇA GELİR ARTIYOR

2014 HUBUBAt PİyAsAsı tAHmİnlerİ 

AB’Den FİyAt tAHmİnlerİ

Analizlere göre, 28 ülkeli AB’de bu sene 137,7 milyon ton 
ekmeklik buğday üretimi bekleniyor. Geçen ay tahmin 
edilen miktar 138 milyon tondu. Rapora göre bu durum, 
buğday ekilen alanın ve verimin azalmasıyla alakalı olarak 

İngiltere’den kaynaklanıyor. 

AB’de bu sene, arpa üretiminin 54,8 milyon ton, tane mısır 
üretiminin ise 64,8 milyon ton olması tahmin ediliyor. 

Kaynak: agri.eu

AB Komisyonu tarafından yayımlanan bir rapora göre, 
2023 yılında işgücü birimi başına düşen reel tarımsal 
gelirin, 2003-2007 ortalamasının % 46,8 üstünde olması 
bekleniyor. Bu da 2013 yılından 2023 yılına kadar olan 
dönemde, yılda % 1,8 oranında bir artışa tekabül ediyor. 
Bu durum tarım sektöründe çalışanların sayısının sürekli 
azalmasının bir sonucu. 

Rapora göre, başta Çin olmak üzere, artan küresel gıda talebi 

sayesinde, temel ürünlerin üretiminin yüksek seviyelerde 
kalması bekleniyor. Peynir üretiminin mandıralara teslim 
edilen fazla sütün çoğunu absorbe etmesi beklendiğinden, 
süt ve süt ürünlerindeki durumun iyi gideceği tahmin 
ediliyor. 2013 yılında son 11 yıllık dönemde kişi başına 
tüketimde en düşük seviyeye ulaşan et sektörünün ise, 2014 
yılında, Avrupa çapındaki büyüme eğilimine uygun olarak 
ve domuz etinin Avrupa’nın favori yiyeceği olması sayesinde 
toparlanması bekleniyor.

Kaynak: eubusiness.com

Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanan bir rapora göre, AB 
çapında tarım ürünleri fiyatları gelecek 
10 yıl için de sabit şekilde devam 
edecek. 

Tarım sektörüne ilişkin gelecek on 
yıl içindeki beklentilerle ilgili yıllık 

raporda, küresel gıda talebinde daha 
fazla bir artış olacağı ve tarımsal 
gelirde artış öngörüldüğü de belirtildi. 

Rapor, 2014 yılı için AB 
ekonomisinde % 1,8, dönemin 
geri kalanında da % 2 oranında bir 
büyüme olacağı varsayımı üzerine 
oluşturuldu. Rapora göre tahıl 
piyasaları etanol talebi doğrultusunda 
oluşan sıkı piyasa koşulları ile tarihi 
seviyelerin üzerinde seyredecek. 

Et ticaretinde, AB tüketiminin 
2013 yılında son 11 yılın en düşük 
seviyesine ulaşmasının ardından, 
dünyadaki güçlü talebin piyasaları 

canlandırması, fakat dana eti 
üretiminin azalma eğilimini 
sürdürmesi ve on yıllık dönemde % 
7 oranında azalarak 2023 yılında 7,6 
milyon tona düşmesi bekleniyor. 

Raporda ayrıca süt ürünleri için 
de tespitler mevcut. Buna göre, 
2014/2015 sonrası kota sisteminin 
sona erecek olmasına rağmen, AB 
süt üretiminin büyümesi, çevresel 
kısıtlamalar sebebiyle sınırlı kalmaya 
devam edecek gibi görünüyor.

FASIL 11

Kaynak: farmersguardian.com
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GIDALARDA ÇEvRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

AlmAnyA’DA Delİ DAnA VAKAsı
Almanya’da 2009 yılından beri ilk defa bir etçi 
inekte ‘‘Deli Dana Hastalığı’’ olarak da bilinen 
sığırların süngerimsi ensefalopatisi (BSE) 
tespit edildi. Hasta inek imha edildi.
Yetkililer hayvanın başta BSE semptomları 
göstermediğini, fakat 10 yaşında olduğundan 
BSE testine tabi tutulduğunu ve atipik L 
tipinin tespit edildiğini belirttiler.
BSE bulaşıcı olmamasına rağmen hastalıklı 

ineğin sürüsü karantina altında tutuluyor.
Almanya’nın BSE tarama protokolleri 
uyarınca sekiz yaşından büyük olan etçi 
sığırların BSE testine tabi tutulması 
gerekiyor.
Almanya’daki ilk BSE vakası 2000 yılında 
tespit edilmiş, sonrasında ülkede toplam 312 
vaka görülmüştü.

BİtKİ sAĞlıĞı FVO mİsyOnU GerÇeKleŞtİrİlDİ

Kaynak: Food Safety News

20 Kasım 2013 tarihinde, Avrupa Sürdürülebilir Gıda 
Tüketim ve Üretim Yuvarlak Masası, genel toplantısında 
gıda ürünlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek 
amacıyla, çerçeve yöntem olan ENvIFOOD Protokolü’nü 
kabul edildi. Halkın katılımı ve içlerinde şirketler, sektörel 
iştirakler, akademiden katılımcılar olan 19 kişinin pilot 

uygulamasını takiben, Yuvarlak Masa, ENvIFOOD 
Protokolü için söz konusu yöntemin son halini kabul etti. 
Protokol, 2014 yılında başlatılacak ve Yuvarlak Masa’nın 
aktif rol oynayacağı gıda ve içecekler için Komisyonun 
Çevresel Ayakizi yöntemine zemin hazırladı.

Kaynak: fooddrinkeurope.newsweaver.co.uk

FASIL 12

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici 
Genel Müdürlüğü (DG-SANCO) Gıda ve 
veterinerlik Ofisi (FvO) tarafından patates 
sektöründe özellikle halka çürüklüğü 
hastalığına (Clavibacter michiganensis ssp. 
Sepedonicus) karşı uygulanan bitki sağlığı 
kontrollerini yerinde değerlendirmek üzere 
28 Ocak – 6 Şubat 2014 tarihleri arasında bir 
denetim ziyareti (misyon) gerçekleştirildi. 

ziyaret, Ankara’da Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Nevzat BİRİŞİK’in başkanlığında düzenlenen 
açılış toplantısının ardından Afyon, Eskişehir, 
Kocaeli, Bolu, Nevşehir ve Kayseri’de 
gerçekleştirilen yerinde denetimlerle yoğun 
bir şekilde devam etti. ziyaret sırasında 
Misyon, söz konusu şehirlerdeki patates 
üretim alanlarında, depolarında ve işleme 
tesislerinde incelemelerde bulundu. 6 Şubat 
2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
kapanış toplantısıyla ziyaret tamamlandı.

AB’den Haberler
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GIDALARDA ÇEvRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME
AB’den Haberler

AB’de organik üretimin 
geliştirilmesini hedefleyen “OrAqua” 
adında yeni bir proje geliştiriliyor. 
Proje, mevcut bilimsel verilerden, 
organik yetiştiricilik ve ekonomi 
çalışmalarından ve organik 
yetiştiricilik hakkındaki tüketici 
algısından faydalanarak organik 
yetiştiricilik konusundaki mevcut 
AB düzenleyici çerçevelerinin 
geliştirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Projede, balık, yumuşakçalar, 
kabuklular ve deniz yosunu ile 
ilgili Avrupa’daki türlerin organik 
yetiştiriciliği üzerinde durulacak. 
Proje boyunca ilgili tüm paydaşlar 
ile etkileşimi sağlamak amacıyla 
Çoklu Paydaş Platformu kurulması 
planlanıyor. Norveç tarafından 
yürütülmekte olan projenin 
uygulama süresi 2014’den itibaren 
üç yıl olarak belirlenmiş durumda.

OrGAnİK yetİŞtİrİCİlİK PrOJesİ

AB Balıkçılık Komiseri Maria 
Damanaki, Ortak Balıkçılık 
Politikası reformu hakkında 
farkındalık yaratmak için AB çapında 
AYRILMAz (INSEPARABLE) 
isminde bir kampanya başlatıyor.
Avrupalılar olarak yüzyıllardır 
denizden ve balıktan ayrılamaz 
olduklarını belirten Damanaki, 
balık sektörünün Avrupalılara 
hem gıda hem de iş sağladığını 

ve refah düzeyinin artmasına 
katkıda bulunduğunu belirtti. 
Komiser Damanaki, bu kampanya 
kapsamında Hamburg ve Atina’da iki 
etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerde, 
tüketicilerin balık tercihlerini 
çeşitlendirmeleri, başta Kuzey 
ülkeleri olmak üzere ıskartaların 
zararlı etkileri ve Güney ülkelerinde 
yavru balık tüketimi sorunu üzerine 
odaklanılacak.

OBP KAPsAmınDA yenİ KAmPAnyA

ineğin sürüsü karantina altında tutuluyor.
Almanya’nın BSE tarama protokolleri 
uyarınca sekiz yaşından büyük olan etçi 
sığırların BSE testine tabi tutulması 
gerekiyor.
Almanya’daki ilk BSE vakası 2000 yılında 
tespit edilmiş, sonrasında ülkede toplam 312 
vaka görülmüştü.

BİtKİ sAĞlıĞı FVO mİsyOnU GerÇeKleŞtİrİlDİ

Avrupa Komisyonu ve Romanya hükümeti ortaklığında 
düzenlenen Mavi Ekonominin Sürdürülebilir Kalkınması 
Konulu Konferans, 30 Ocak 2014 tarihinde Romanya’nın 
Bükreş kentinde gerçekleşti. Konferansa ülkemiz de dahil 
olmak üzere, Karadeniz’deki tüm kıyı devletlerinden kamu 
ve özel sektör paydaşları katılım sağladı.

Konferansta, Karadeniz’in önemli ve büyük bir 
potansiyelinin olmasının yanı sıra; deniz çevresi, ulaşım 
altyapısının zayıflığı, yasadışı avcılık, balıkçılık yönetiminde 

artan zorluklar gibi problemler vurgulandı. Karadeniz’de 
yaşanan sorunların uluslarüstü, ulusal, bölgesel ve deniz 
havzası düzeyinde bir bütün olarak ve tüm yönetim 
seviyesinde ele alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Karadeniz 
bölgesinde mavi büyüme politikası kapsamında, turizm ve 
su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında büyük fırsatların olduğu 
belirtilerek, konu ile ilgili uygulanacak somut projelerin 
geliştirilmesi ve AB fonlarının kullanımı bakımından teknik 
destek sağlanabileceği ifade edildi.

KARADENİz’DE MAvİ EKONOMİ

Kaynak: Avrupa Komisyonu

 Kaynak: EU-Rapid

Kaynak: The Fish Site

FASIL 13
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AB’den Haberler

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI

Buna karşılık AB’de tarımsal işletme başına en 
yüksek destek alan ülkenin de Slovakya olduğu 
unutulmamalıdır.

Diğer yandan, Yunanistan en yüksek aktif 
sermaye karlılığına (%15) sahip olsa da, bu 
yüksek oranın altında yatan sebebin gerek 
nakit akışındaki gerekse toplam varlıklardaki 
düşüklük olduğu göze çarpmaktadır. 

            Kaynak: Avrupa Komisyonu

OKUL SÜTÜ VE OKUL MEYVESİ
Avrupa Komisyonu 30 Ocak 2014 tarihinde, iki ayrı 
program olan okul sütü ve okul meyvesi programlarını tek 
bir çatı altında birleştiren bir öneri yayımladı. Bahse konu 
ürünlerin çocuklar arasında tüketiminin gittikçe azalması 
sebebiyle, bu önerinin amacı, yetersiz beslenmenin daha 
etkin şekilde ele alınması, programların eğitici unsurlarının 
güçlendirilmesi ve obeziteyle mücadelenin desteklenmesi. 
“İyi beslen, iyi hisset” sloganıyla oluşturulan bu program, 
çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları, tarım ürünü 
çeşitleri ve sürdürülebilirlik ile çevresel atıklar ve gıda 
atıkları konularındaki farkındalıklarını geliştirmek üzere 

eğitime dayalı tedbirlere yoğunlaşacak.

Yeni program, mevcut iki program kapsamındaki idari 
gereklilikleri düzenleyerek, ortak bir yasal ve mali çerçeve 
oluşturacak. Böylelikle, ulusal yönetimlerin, okulların 
ve tedarikçilerin, yönetim ve organizasyona ilişkin 
yüklerinin hafifleyeceği ve programın daha etkin hale 
geleceği düşünülüyor. Üye Devletler için programa katılım 
gönüllülük esasıyla olacak ve Üye Devletler, hangi ürünü 
dağıtmak istediklerini seçme konusunda serbest olacaklar.

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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ÇMvA 2011 verilerine göre AB ülkeleri arasında 
İngiltere tarımsal işletmelerde en çok ortalama 
nakit akışına (gelen para-giden para) sahip ülke 
konumundayken, Slovakya negatif bir değere 
sahiptir. Oysaki Slovakya AB ülkeleri arasında 
toplam varlıkların değeri bakımından 3.konumdadır. 
Bu durum Slovakya’da tarımsal işletmelerin sermaye 
karlılığının çok düşük olduğunu göstermektedir. 
zira Slovakya AB üye ülkeleri içinde ücretli işgücüne 
en fazla bağlı üretim yapan ülke olup işgücü başına 
en düşük katma değer üreten (1600 €) ülkedir. 

AB’DE AKTİF SERMAYENİN KARLILIĞI

AB’DE ORTALAMA NAKİT AKIŞI
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Avrupa Birliği’nde GDO Gerçeği 

1990’ların başında AB’de, genetiği değiştirilmiş 
organizmalar (GDO) hakkında yapılan tartışmalar, 
genetiği değiştirme (GD) teknolojileri konusunda 
toplumsal kutuplaşmaya yol açmıştır. Tarafların 
gerçekleştirdiği lobicilik faaliyetlerinde, sivil toplum 
kuruluşları (STK) toplumu ikna etme konusunda 
daha etkili olmuştur. Toplumun kaygıları ve STK’ların 
lobicilik faaliyetlerinin yanında, AB’nin yapısı da GDO 
krizine katkıda bulunmuştur. Avrupa Komisyonunun 
(AK) seçmen baskısına muhatap olmamasının 
neden olduğu boşluktan yararlanan Çevreci STK’lar 
şeffaflığın sağlanması adına tartışmalara dâhil 
olmuştur. Politikacılar, GDO karşıtı kampanyalar 
ve kutuplaşmış tartışmalarla yüzleşmek zorunda 
kalmışlar ve üzerlerindeki lobi baskısını azaltmak ve 
toplumsal şüpheleri hafifletmek için bilimin arkasına 
sığınmışlardır. Bilim insanları, 
genellikle uzman görüşlerinin 
politik perdelemenin bir parçası 
olduğunu ve hazırladıkları 
tavsiye ve raporların politika 
belirlenmesinden ziyade mevcut 
politik kararların doğrulanması 
amacıyla kullanıldığını fark 
etmişlerdir. Bilimsel komitelerin 
verdiği olumlu görüşler, bazen 
politik kararlar doğrultusunda 
olumsuza dönmüş ve GD bitki 
ekimi konusunda yasakların 
konulması ve sürdürülmesi 
konusunda kullanılmıştır. Bu 
şekilde politik etkiyle alınan tek 
taraflı kararlar AK’nın ekime izin verme yetkileri ile 
çelişmiştir. Yapılan yoğun müzakereler sonucunda AB 
üye devletleri GDO’ların onaylanması için merkezi bir 
yapı oluşturulmasında ve sorumlulukların paylaşımında 
uzlaşmışsa da buna ilişkin yasal düzenleme istenen 
şekilde oluşturulamamıştır. Avrupa Gıda Güvenilirliği 
Otoritesi (EFSA) risk değerlendirmesi yapmak üzere 
tek başına yetkilendirilmiş ve üye devletler ise AB karar 
alma mekanizmaları yoluyla çıkarılan kanunlara göre 
risk yönetimini yapmakla yükümlü hale gelmiştir. 

AB’de GDO’lar için komitoloji yoluyla bir uzlaşıya 
varılamaması AK’ı bütün GDO başvurularında son 
kararı verici merci haline getirmiştir. Ancak, AK 
bilimsel altyapıya sahip olmayan bir yönetim yapısında 
olduğundan, kararları büyük ölçüde EFSA’nın 
görüşlerine dayanmaktadır. Bu durum fiiliyatta 
EFSA’nın hem risk değerlendirmesini hem de risk 
yönetimini yapan kurum haline gelmesine yol açmıştır.

İnsanlık tarihinde en çok üzerinde çalışılan GD bitkiler 
konusunda yadsınamaz seviyelerde bilimsel bulgu 
oluşmuştur. Tek başına AB tarafından sağlık ve çevresel 
risk konusundaki çerçeve programa 270 milyon Avro 
harcanmıştır ve GD bitkilerin insan sağlığına ve çevreye 
geleneksel bitkilerden daha fazla risk oluşturmadığı 
sonucuna varılmıştır. İlaveten bilim insanları risk 
değerlendirmelerinde uygulanacak metotlar hakkında 

Codex Alimentarius Komisyonu 
bünyesinde bir uzlaşmaya da 
varmıştır. Bu açıdan bakıldığında 
bilimsel risk değerlendirmelerinin 
STK’ların görüşleriyle çelişse 
de güvenilir olduğu sonucuna 
varılabilir. GDO’lar, dünyadaki 
açlığı azaltmadığı gibi ne bütün 
bir ekosistemi yok etmiş ne de 
yaygınlaşan ekimlerden sonra 
insanlığı zehirlemiştir. Negatif 
etkilerin büyük kısmı, uluslararası 
gıda ticaretinde gerçekleşmiş 
olup bunda uluslararası bir 
uzlaşma olmamasının etkisi 

büyüktür. Üzerinde uzlaşılan merkezileştirilmiş 
GDO prosedürleri başarılı şekilde AB mevzuatına 
aktarılamamış ve sonuçlar risk yönetiminden sorumlu 
kurumlara bırakılmıştır. Sonuç olarak 28 AB üyesi, GD 
bitkiler üzerinde bir fikir birliğine varamamış ve bu 
konuda AB karar alma mekanizması etkin bir şekilde 
işletilememiştir. AB’de GD bitkilerin ekimine izin 
verilmesinin ardından bile bazı üye devletler yetiştirme 
için izin vermemiş ve bunun sonucunda Dünya Ticaret 
Örgütü nezdinde ABD, Kanada ve Arjantin AB’ye karşı 
yazılı itirazda bulunmuştur.

OKUL SÜTÜ VE OKUL MEYVESİ

Osman Mahmut ERYURT
AB Uzman Yrd.

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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1. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik, 10.01.2014, No: 28524

2. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
11.01.2014, No: 28525

3. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 
15.01.2014, No:28883

4. Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği, 16.01.2014, No: 28884

5. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, 17.01.2014, No: 28885

6. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli 
Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 21.01.2014, No: 28889

7. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1), 28.01.2014, No: 28896

1. Hastalık riskini düşürme ve çocukların gelişimini ve sağlığını iyileştirme beyanları hariç, 
gıdalarla ilişkilendirilen sağlık beyanını yetkilendiren ve 432/2012 sayılı Tüzüğü değiştiren 17 Ocak 
2014 tarih ve 40/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü

2. Belirli ürünlerde aminopyralid, chlorantraniliprole, cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, 
propamocarb, pyriofenone ve quinoxyfen için kalıntı limitleri ile ilgili 396/2005 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Ek I ve Ek II’sini değiştiren 16 Ocak 2014 tarih ve 36/2014 
sayılı Komisyon Tüzüğü

3. Aromalı şarap bazlı ürünlerde sülfürdioxid — sulfit (E 220-228) kullanımına ilişkin 1333/2008 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü değiştiren 23 Ocak 2014 tarih ve 59/2014 sayılı 
Komisyon Tüzüğü

4. Belirli ürünlerde cyromazine, fenpropidin, formetanate, oxamyl ve tebuconazole için maksimum 
kalıntı limitlerine ilişkin 396/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü değiştiren 24 
Ocak 2014 tarih ve 61/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü

5. Birlik sularında uygulanabilir bazı balık stokları ve stok grupları için 2014 yılı balıkçılık 
fırsatlarını belirleyen 20 Haziran 2014 tarih ve 43/2014 sayılı Konsey Tüzüğü

6. Tüm hayvan türleri için yem katkısı olarak Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus 
pentosaceus DSM 23688 veya Pediococcus pentosaceus DSM 23689 müstahzarlarının 
ruhsatlandırılmasına ilişkin 30 Ocak 2014 tarih ve 84/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

1. 24 Şubat 2014, AGR 51507  “Resmi Gıdalardadaki İzlenebilirlik ve Etiketleme Gerekliliklerinin 
Uygulanması ve Resmi Kontrolü” Çalıştayı 

2. 5 Mart 2014, AGR IND/EXP 51611, “Veteriner İlaçların Ruhsatlandırılması ve İyi Üretim 
Uygulamaları Denetimi” Uzman Görevi

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

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

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir. 
http://new.eur-lex.europa.eu

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
T.

C
. R

es
m

i G
az

et
e

TA
IE

X
 F

aa
liy

et
le

ri
AB

 M
ev

zu
at

ı

    



9

2014-2020 AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKASI

Ortak Tarım Politikası kapsamında yer alan kırsal 
kalkınma politikası geçmişten günümüze yıllar itibariyle 
reforma uğramıştır. AB Komisyonu, 2013 sonrası AB 
kırsal kalkınma politikasının nasıl şekillendirileceğine 
ilişkin olarak, 20 Aralık 2013 tarihinde 1305/2013/
EC sayılı Kırsal Kalkınma Tüzüğünü yayımlamıştır. Bu 
çerçevede Komisyon, 2014-2020 dönemi için kırsal 
kalkınma politikasına OTP bütçesinden cari fiyatlarla 
toplam 95,3 milyar Avro kaynak ayırmıştır. Önümüzdeki 
dönem Komisyon, kırsal kalkınma politikası amaçlarına 
ve 2020 Avrupa Stratejisi hedeflerine ulaşmak amacıyla 
aşağıda yer alan öncelikleri belirlemiştir;

- Tarım, ormancılık ve kırsal alanda yenilik ve bilgi 
transferinin hızlandırılması

- Tarım işletmelerinin ekonomik performanslarının 
geliştirilmesi, tarımda rekabetin artırılması ve yenilikçi 

tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ile ormanların 
sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 

- Gıda zinciri organizasyonunun geliştirilmesi

- Ekosistemin korunması ve geri kazanımı  

- Kaynakların daha etkin kullanılması ve iklimle 
mücadele 

- Sosyal katılım, yoksulluğun azaltılması ve ekonomik 
gelişmenin sağlanması 

Bahse konu öncelikler çerçevesinde, yeni dönemde AB 
Kırsal Kalkınma Politikası kapsamında desteklenecek 
tedbirler, tedbirlerin amaçları, azami destekleme 
miktarları/oranları, faydalanıcı profili ve destekleme 
süreleri şunlardır:

Bilgi transferi ve Bilgilendirme Faaliyetleri: Mesleki 

    

İnceleme

Adil Yüksel PERKİN
AB Uzmanı
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eğitim, yetenek kazandırma ve bilgilendirme 
faaliyetleri destek kapsamındadır. Faydalanıcılar; gıda 
tarım ve ormancılık sektöründe yer alan, eğitim, bilgi 
transferi ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan arazi 
sahipleri ile kırsaldaki KOBİ’lerdir. 

Danışmanlık Hizmetleri, Çiftlik Yönetimi ve Çiftlik 
Kurtarma Hizmetleri: Bu yardım, işletmelerin veya 
yatırımların güçlendirilmesi, işletmelerin, çiftçilerin 
danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi ve 
mali sıkıntıdan kurtarılması amacıyla verilecektir. 
Faydalanıcılar faaliyetlerin amaçlarına göre 
değişmekle birlikte, danışmanlık hizmeti sağlayanlar 
ile danışmanların eğitiminden sorumlu ilgili kurum 
ve kuruluşlardır. Destekleme süresi 5 yıl olup, destek 
tutarı danışmanlık kapsamında tavsiye başına azami 
1.500 Avro’dur. Danışmanların eğitimine yönelik 3 yıl 
için azami 200.000 Avro destek verilebilecektir.

Kalite Programları, Tarımsal Ürünler ve Gıda 
Maddeleri: Kalite programları altında bulunan 
organik tarım ürünleri, coğrafi işaret almış alkollü 
içecekler, şaraplar destek kapsamında olup, ilk defa 
programlara katılacak çiftçiler ve çiftçi grupları 
bu tedbirin faydalanıcısıdır. Oluşan maliyetlerin 
karşılanmasına yönelik 5 yıl süre ile her işletme için 
yılda bir kez olmak üzere azami 3.000 Avro destek 
verilebilecektir.

Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar:  Bu tedbir 
ile tarımsal işletmelerin performansının ve 
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi ve modernizasyonu, 
tarımsal ürünlerin işlenmesi, arazi toplulaştırma, 
enerji tedarik etme ile su yönetimi ve biyoçeşitliliğin 
korunması amaçlanmaktadır. Çiftçilere yönelik 7 yıl 
süre ile bu tedbir desteklenecektir. verilecek azami 
destekleme oranı, bölgelere göre uygun yatırımların 
%40-%75’i arasında değişiklik göstermektedir.

Doğal Afetlerden zarar Gören Tarımsal Üretim 
Potansiyelinin Geri Kazandırılmasına Yönelik 
Önleyici Tedbirlerin Alınması: Doğal afetler, 
felaketler ile iklimin olumsuz etkilerinin önlenmesine 
ve bu felaketlerden zarar gören tarımsal alanların 
iyileştirilmesine yönelik faaliyetler destek 
kapsamındadır. Faydalanıcılar; çiftçiler, çiftçi grupları 
ve kamu tüzel kişilikleridir. Bahse konu faaliyetlerin 
azami %80’i desteklenecektir.

Çiftlik ve İş Geliştirme: Bu tedbir ile iş geliştirme 
kapsamında genç çiftçiler, kırsal alanda tarım dışı 
faaliyetler ve küçük tarım işletmelerinin geliştirilmesi 
desteklenmektedir. Ayrıca tarım dışı faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve yatırım oluşturmaya yönelik 
harcamaları kapsamaktadır. Faydalanıcılar çiftçiler 
ve KOBİ’ler olup, 7 yıl süre ile destekleneceklerdir. 
Yardım miktarı 15.000-70.000 Avro arasında 
değişmektedir.

Temel Hizmetler ve Köylerin Yenilenmesi: Belediye 

İnceleme
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İnceleme

ve köylerin temel hizmetlerinin gelişmesine yönelik 
planların hazırlanması ve güncellenmesi, enerji 
tasarrufu, küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları, 
rekreasyonel altyapı, turist danışma bürosu, küçük 
ölçekli turizm altyapı yatırımları ile köy ve kırsal 
çevrenin, doğal ve kültürel mirasın restorasyonu destek 
kapsamındadır. 

Ormanlık Alanlara ve Ormanların Gelişimi ile 
Kalkınmasına Yönelik Yatırımlar: Ağaçlandırma 
çalışmalarına, tarımsal ormancılık sistemlerinin 
kurulmasına, zarar gören ormanların iyileştirilmesine, 
yeni teknolojilere, işleme ve pazarlamaya yardım 
verilecektir. Yardım süresi 5-12 yıl arasında 
değişmekte olup, arazi sahipleri, kiracılar, belediyeler 
ve birlikleri bu desteklerden faydalanabileceklerdir. 
Yeni ormancılık teknolojilerine, işleme ve pazarlamaya 
yönelik yatırımların ise %40’ı ila %75’i diğer 
desteklerin azami %80 ila %100’ü desteklenecektir.

Üretici Gruplarının ve Üretici Örgütlerinin 
Kurulmasına Yönelik Yardımlar: Bu yardım, tarım 
ve ormancılık sektöründe faaliyet gösteren üretici 
grubu ve üretici örgütü üyelerinin ortaklaşa hareket 
ederek ürünlerini pazara sunması amacıyla verilecektir. 
Faydalanıcılar üye ülke yetkili otoritelerince iş planları 
temelinde resmi olarak tanınan ve KOBİ olarak 
tanımlanan üretici grupları ve üretici örgütleri olup, 
5 yıl süreyle yıllık cirolarına göre %10 oranından 
başlayarak azalan oranlı olarak desteklenecektir. 
Ayrıca yıllık olarak verilebilecek azami destek miktarı 
100.000 Avro ile sınırlandırılmıştır. 

Tarım Çevre İklim Ödemeleri: Üye ülkelerin, ihtiyaç 
ve önceliklerine göre bu desteği Kırsal Kalkınma 
Programına dâhil etmesi zorunlu olup, gönüllülük 
ilkesine göre kendi arazisinde tarım-çevre-iklim 
taahhütlerini yerine getiren çiftçilere, çiftçi birliklerine 
ve arazi sahiplerine verilecektir. Bu yükümlülükleri 5-7 
yıl için uygulayanlar, hektar/hayvan başına yıllık 200-
900 Avro arasında destek alabileceklerdir.

Organik Tarım: Bu yardım, çiftçilere, çiftçi birliklerine, 
organik tarım uygulamalarının ve metotlarının 
belirlendiği 834/2007 sayılı Komisyon Tüzüğüne göre 
üretim yapan, ulusal mevzuatta belirtilen zorunlu 
gereklilikler ile bitki koruma ürünleri ve gübre için 
ilgili asgari gerekliliklere uyan ve 1307/2013 sayılı 
doğrudan ödemelere ilişkin Komisyon Tüzüğünde 
tanımlanan aktif çiftçilere hektar başına 5-7 yıl süre ile 
verilecektir. verilebilecek yardım tutarı 450 - 900 Avro 
arasında değişmektedir.

Natura 2000 ve Su Çerçeve Direktifi Ödemeleri: Bu 
yardım, bu tedbirin uygulanmasından kaynaklanan 
gelir kayıplarının karşılanması için hektar başına yıllık 
olarak verilecektir. Çiftçiler, orman arazisi sahipleri ve 
birlikleri faydalanıcılardır. Azami yardım tutarı hektar 
başına 50 - 500 Avro arasında değişmektedir.

Doğal veya Özel Kısıtlı Alanlara Yönelik Ödemeler: 
Bu yardım, tarımsal üretimin yeteri kadar 
yapılamamasından dolayı çiftçilerin gelir kayıplarını 
telafi etmek amacıyla verilecektir. Dağlık, doğal kısıtı 
bulunan veya diğer özel kısıtı bulunan alanlardaki 
çiftçilere yıllık olarak ödeme yapılacaktır. verilebilecek 
azami yardım tutarı hektar başına 25 - 450 Avro 
arasında değişmektedir. 

Hayvan Refahı: Gönüllülük esasına göre bir ya da daha 
fazla hayvan refahı yükümlülüğünü 1-7 yıl arasında 
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uygulayan çiftçilere bu destekten faydalanabilecektir. 
Azami yardım miktarı büyükbaş hayvan birimi 
(LU-Livestock Unit)   başına 500 Avro’dur. 

Orman Çevre ve İklim Hizmetleri ile Orman 
Koruma: Bu tedbir altındaki yardım, hektar başına, 
gönüllülük çerçevesinde bir ya da daha fazla orman-
çevre yükümlülüğünü yerine getiren kamu veya 
özel orman sahiplerine, kamu ya da özel kurumlara 
ve birliklerine 5-7 yıl süresince verilecektir. Hektar 
başına yıllık azami 200 Avro destek verilebilecektir.

İşbirliği: Bu yardım, işbirliğini geliştirmek amacıyla 
en az iki tüzel kişinin oluşturduğu işbirliği 
faaliyetlerine verilecektir. Tarım, gıda ve ormancılık 
sektöründeki üretici grupları, kooperatifler ve 
branşlararası örgütler, ağ oluşturma, kümelenme ve 
Avrupa Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı (EIP) 
kapsamında tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirliğe 
ilişkin operasyonel grupların kurulması destek 
kapsamındadır. verilebilecek destek süresi azami 7 
yıldır.

Risk Yönetimi: Olumsuz hava koşulları, bitki ve 
hayvan hastalıkları, pestisit bulaşması veya çevresel 
olaylar nedeniyle çiftçilerin uğrayabileceği kayıplara 
karşı ürün, bitki ve hayvan sigortasına yönelik 
primler ile karşılıklı fonlara ve gelir dengeleme 
aracına yapılacak mali katkılar destek kapsamındadır.

Ürün, Hayvan ve Bitki Sigortası: Çiftçilere, olumsuz 
hava koşulları, çevresel olaylar, hayvan veya bitki 
hastalığı ve bitki zararlılarından kaynaklanan ürün 
kayıplarının telafisine yönelik olarak verilebilecektir. 
Ödemelerin yapılabilmesi için ürünlerin en az 
%30’nun zarar görmüş olması gerekmektedir. 
verilebilecek azami yardım oranı sigorta primlerinin 
%65 ile sınırlandırılmıştır.

Hayvan, Bitki Hastalıkları, Pestisitler ve Çevresel 
Felaketlere Yönelik Ortak Fonlar: Bu yardım, 
çiftçilerin hastalık ve felaketler sebebiyle krizle karşı 
karşıya kalması durumunda fonların yönetilmesine 

ilişkin üye ülkeler tarafından belirlenen kurallar 
ve çiftçilerin uygunluk kriterleri temelinde 
verilebilecektir. Üye ülkeler bu fonun kurulmasına 
yönelik olarak 3 yıl için azalan oranlı olarak katkıda 
bulunacaktır. Uygun maliyetlerin %65’i bu fon 
tarafından desteklenecektir.

Gelir Dengeleme Aracı: Üye ülkelerce oluşturulacak 
karşılıklı fonlar ve idaresi için belirlenecek kuralların 
çerçevesinde, bir çiftçinin o yıldaki gelir kaybı, 
önceki 3 yıldaki gelir ortalamasının %30’ndan daha 
fazla ise yardım verilebilecektir. Uygun maliyetlerin 
azami %65’i desteklenecek olup, 3 yıl boyunca 
azalan oranlı ödeme yapılacaktır.

Değerlendirme

Önceki politika ile kıyaslandığında; yeni kırsal 
kalkınma politikasının, AB’nin öncelikleri 
çerçevesinde mali yönetimi kolaylaştırmak 
adına sadeleştirilmeye çalışıldığı, tedbir sayısının 
azaltıldığı, eksen kavramının ortadan kaldırıldığı, 
öncelikler kapsamında tedbirlerin gruplandırıldığı 
ve kırsal kalkınmaya yönelik bütçenin önceki 
dönemle hemen hemen aynı miktarda olduğu 
gözlemlenmektedir. Tarım çevre tedbirine iklim 
değişikliği ile mücadeleye yönelik unsurların 
eklendiği ve üye ülkeler arasında bu konuda bir 
dayanışma kurulmaya çalışıldığı, üye ülkelerin tarım 
çevre tedbirine Kırsal Kalkınma Programlarında yer 
verme zorunluluğu getirildiği görülmektedir. Ayrıca 
üretici gruplarının kurulmasına yönelik tedbire Tek 
Ortak Piyasa Düzeni Tüzüğü altında tanınmış üretici 
örgütlerinin kurulması da eklenmiştir. Üretimden 
kaynaklanan riskleri bertaraf etmek adına bu 
politikaya risk yönetimi araçlarının eklendiği ve yeni 
tedbir olarak karşımıza çıktığı göze çarpmaktadır. 
Ayrıca Komisyon tarafından belirlenen tematik 
alt programlara yönelik tedbirlerde üye ülkelere 
%10 oranında daha fazla destek verebilme imkânı 
tanınmıştır.

İnceleme  
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14

İstatistikler
ÜÜr

AB ‘ye İhraç Ettiğimiz İlk 10 Tarımsal Ürün

AB’de Patates Üreticisi İlk Üç Ülkede Patates Fiyatları 
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2010 2011

Yenilebilir meyve ve kabuklu yemişler 1.397,30 1.422,30
Sebze, meyve ve kabuklu meyve ürünleri 765,7 853,1
Yenilebilir sebze, kök ve yumrular 300,9 248,1
Yenilebilir çeşitli gıda müstahzarları 161,9 203,9
Tütün ve tütün ürünleri 116,9 104,8
Unlu ve nişastalı ürünler 84,8 92,8
Şeker ve şeker mamulleri 76,9 87,9

Meşrubat, alkollü içecekler ve sirke 63,1 77,7
Yağlı tohumlar ve yağ veren meyveler 64 71,7
Kahve, çay ve türleri 29,3 29,3
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 “İştah yemek esnasında artar.”                                       
             İsveç Atasözü       

Ülke Tanıtımı

Kuzey Işıkları

Alfred Nobel Stockholm

İhracata dayalı, gelişmiş bir ekonomiye sahip 
olan İsveç, kişi başına düşen 40.000 $ gayri 
safi hasıla ile hayat standartları bakımından 
dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasında 
bulunmaktadır. Gelişmiş ekonomisi, güçlü 
demokrasi kültürü ve insan haklarındaki öncü 
konumu ile her yıl binlerce kişi İsveç’e göç 
etmektedir.    

Diğer İskandinav ülke mutfaklarında 
olduğu gibi İsveç mutfağı da esas olarak 
basit yemeklerden oluşmaktadır. Balık, et, 
patates ve süt ürünleri İsveç mutfağında 
en çok kullanılan ürünlerdir.  Baharatlara 
pek itibar etmeyen İsveç mutfağının öne 
çıkan yemekleri arasında dünyaca ünlü 
İsveç Köftesi, Surströmming (mayalanmış 
ringa balığı), krep, kerevit, pitepalt 
dumpling (etli-patatesli  hamur yemeği) 
bulunmaktadır.  

Zengin bir müzik kültürüne sahip olan İsveç, aralarında ABBA, The Cardigans, Roxette ve Ace of 
Base’in de bulunduğu uluslararası alanda tanınan bir çok müzik grubu yetiştirmiştir. Dinamitin 
mucidi İsveçli kimyager Alfred Nobel’in adına her yıl çeşitli dallarda ödüller verilmektedir. 
Ayrıca dünyaca ünlü Hollywood aktrisleri Ingrid Bergman ve Greta Garbo da İsveç kökenlidir. 
Topraklarının %15’i Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alan İsveç’te Kuzey ışıkları 
(Aurora Borealis) görülebilmektedir. Özellikle, ülkenin kuzeyinde yer alan Laponya bölgesinde, 
düzenlenen turistik etkinliklerle insanlar Kuzey ışıklarını görmek için bölgeye gelmektedir.

İSVEÇ (SE)

ABBA

AB ‘ye İhraç Ettiğimiz İlk 10 Tarımsal Ürün

2010 2011

Yenilebilir meyve ve kabuklu yemişler 1.397,30 1.422,30
Sebze, meyve ve kabuklu meyve ürünleri 765,7 853,1
Yenilebilir sebze, kök ve yumrular 300,9 248,1
Yenilebilir çeşitli gıda müstahzarları 161,9 203,9
Tütün ve tütün ürünleri 116,9 104,8
Unlu ve nişastalı ürünler 84,8 92,8
Şeker ve şeker mamulleri 76,9 87,9

Meşrubat, alkollü içecekler ve sirke 63,1 77,7
Yağlı tohumlar ve yağ veren meyveler 64 71,7
Kahve, çay ve türleri 29,3 29,3
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•  Tarım, GSYH’nin  %2’sini oluşturmaktadır  (2012 ).
•  Tarımsal istihdam toplam istihdamın % 2’sine tekabül 
etmektedir. (2011)
• Orman, dağ ve göllerinin fazlalığı ve sert iklimi nedeniyle 
ülke topraklarının yalnızca %10’u tarım arazisi olarak 
kullanılmaktadır. Ancak, tarımda verimliliğin yüksek 
olması sonucu iç talebin % 80’i ülkede yetiştirilen tarım 
ürünleri tarafından karşılanmaktadır
•  Sert iklimi nedeniyle İsveç’in tarımsal üretiminde 
buğday, arpa ve şeker pancarı öne çıkmaktadır. 
Hayvansal üretimde de en çok domuz ve süt ineği 
yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır.
•  2012 yılı itibariyle İsveç’in dış ticaretinde tarım ürünleri  
ithalatta % 9,7, ihracatta % 6,8 paya sahiptir. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrEu22iMzjrA
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Biliyor Musunuz ?

Avrupa Yılı Belli konularda farkındalığı artırmak,  sağlıklı bir tartışma ortamını 
teşvik etmek ve tutum değişikliği oluşturmak amacıyla düzenlen-
mektedir.
ilk olarak 1983 yılında küçük işletmeler ve esnaflar konusunu ele 
almış, o zamandan beri her sene farklı bir konuyu işlemektedir. 

O yılın konusuna yönelik yerel, ulusal ve sınır ötesi projeler 
için ekstra fon sağlanır.
Konu, Komisyon tarafından teklif edilir ve Avrupa Parlamen-
tosu ile Üye Devlet hükümetleri tarafından kabul edilir.
Konular STK’lar, işletmeler ve diğer paydaşlar tarafından 
Komisyon’a sunulabilir.
2014 için “Aile ve iş Hayatını Uzlaştırma” konusu seçilmiştir.
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