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AB, üyelik yolundaki çalışmalarına destek olmak üzere, aday ve potansiyel aday ülkelere mali
yardımlarda bulunmaktadır.
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2007 yılından itibaren, bu ülkelere daha önceleri
farklı adlar altında
sunulmakta olan
AB yardımları,
Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı
(Instrument for
Pre-Accession
Assistance-IPA)
olarak
bilenen
tek başlık altında toplanmıştır.
Bakanlığımız,
IPA’nın I. dönemi olan 2007-2013 döneminde,
toplam 5 başlık altında sağlanan yardımların, I.
(Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma)
ve V. (Kırsal Kalkınma) bileşenlerinden faydalanmıştır. Bu kapsamda, 2007-2013 yılları arasında, I. Bileşen kapsamında, SEI projeleri dâhil

olmak üzere, AB
katkısı yaklaşık
150 milyon Avro
olan, toplamda
da yaklaşık 180
milyon Avro bütçeli 40 projenin
19’u tamamlanmış olup, diğer
projelerin süreci
devam etmektedir.
IPA II. Dönem
Programlaması
(2014-2020)
Mart 2014’te Resmi Gazetesi’nde yayımlanan
ilgili Tüzük ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu
dönem için sektör bazlı mali yardım miktarlarının belirlenmesi için istişareler devam etmektedir.

Avrupa Komisyonu organik
üretim ve organik ürünlerin
etiketlenmesi konusunda yeni
öneriler yayımladı.

13-14 Mart tarihlerinde
Yunanistan’da Küresel Avcılık
Kapasitesi Konferansı gerçekleştirildi.

AB Bakanları, yeni AB hayvan
refahı yasasını kabul etmeye
hazırlanıyor.

Sayfa 3’te...

Sayfa 5’te...

Sayfa 4’te...
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
İlkbahar ayları AB’de yoğun bir gündemle beraber sona eriyor. 1 Temmuz 2014 itibariyle
İtalya‘nın Dönem Başkanlığı başlamadan önce, geçen yıldan beri takip ettiğimiz ve sizlere
de aktarmaya çalıştığımız reform süreçleri yeni bir ivme kazandı. Tarım ve Balıkçılık Konseyi
kararlarından ve fasıllara ilişkin haberlerden göreceğiniz üzere; OTP, OBP reformlarına ve
IPA’nın yeni dönemine ilişkin uygulama tüzükleri kabul edildi.
Diğer taraftan, aylardır devam eden IPA II istişarelerinde artık sona yaklaşılıyor. Ancak,
ülkemize ayrılan yaklaşık 4,5 milyar Avroluk fonun sektörel bazda dağılımı henüz net değil. AB
fonlarının kullanımı konusunda geçmişteki yapılanmayı hatırlatan ve mevcut durumu ortaya
koyan inceleme yazımızın, özellikle IPA II döneminde sürece yeni dahil olan birimlerimiz/mesai
arkadaşlarımız için açıklayıcı olacağını düşünüyoruz. 2 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan
uygulama tüzüğünün getirdiklerini ise önümüzdeki sayılarımızda detaylı olarak sizlere
sunmayı planlıyoruz.
Her zaman olduğu gibi, haberler, güncel mevzuat, FADN ve istatistik köşelerimizi bu sayımızda
da bulabilirsiniz. “Ülke Tanıtımı” köşemizde Avusturya hakkında ilgi çekici bilgiler yer alıyor.
Avusturya’nın Avrupa’nın bir numaralı organik tarım ülkesi olduğunu biliyor muydunuz?
“Biliyor musunuz?” köşemizde ise ülkemizin uzun yıllardır dahil olduğu TAIEX mekanizması
açıklanıyor. Tüm birimlerimizi, talebe bağlı olarak çalışan TAIEX mekanizmasını daha aktif
ve bilinçli bir şekilde kullanmaya davet ediyoruz.
Son olarak; görüş, öneri, soru ve yorumlarınızı bizlere iletebilmeniz için e-posta adresimizi bir
kez daha hatırlatmak istiyoruz: uzman.gozuyle@tarim.gov.tr
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle,
Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
Organİk ÜRETİM İÇİN YENİ TÜZÜK

sürdürmek, üretici güvenini sürdürmek ve çiftçilerin
organik üretime geçmelerini kolaylaştırmak. Amaç, organik
üretimde, oluşturulan ilke ve amaçlara sadık kalınması
ve böylece çevre ve kalite konularında kamu taleplerinin
karşılanması. Komisyon aynı zamanda, AB araştırma ve
yenilik projeleri ve organik üretim arasındaki bağlantıyı
güçlendirmek ve organik gıdaların okul vb. yerlerde
kullanılmasını sağlamak amacıyla Avrupa’da Organik
Öneri üç ana amaca odaklanıyor: tüketici güvenini Üretim’in geleceği üzerine bir Eylem Planı kabul etti.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu organik üretim ve organik ürünlerin
etiketlenmesi konusunda hazırlanacak yeni Tüzük için
yeni öneriler yayımladı. Mevcut sistemdeki yetersizlikleri
belirlemeyi amaçlayan bu önerinin temelinde, tüketici ve
üretici endişeleri yer alıyor. AB organik piyasasının son
on yıl içinde dört kat büyümesiyle birlikte, sektörün daha
da gelişebilmesi ve değişimlere ayak uydurabilmesi için
kuralların güncellenmesi ve uyarlanması gerekiyor.

EFSA Arıcılık Raporunu Yayımladı
EFSA, 17 Mart’ta, arıcılık konusundaki
bilgi eksikliklerine dikkat çekmek ve arılar
için uyumlu çevresel risk değerlendirme
şemasının oluşturulmasına yardımcı olacak
bir araştırma önermek üzere, Avrupa
Komisyonu ve Üye Devletlerin işbirliği
ile bir rapor hazırladı. Rapor, arı sağlığına
zarar verecek stres faktörlerinin daha iyi
anlaşılmasını sağlamak amacıyla, AB

ajansları, Üye Devletler ve araştırmacılar
arasında daha yakın bir işbirliği
sağlanmasının ve bu kuruluşlar arasında
bir ağ oluşturulmasının önemine vurgu
yapıyor ve tekli ve çoklu stres faktörlerinden
kaynaklanan riskleri belirlemek amacıyla
kullanılacak erişime açık ve merkezi bir
bilgi ve metot veritabanı oluşturulmasını
öneriyor.
Kaynak: agri.eu

Komİsyon OTP Delege MevzuatINI Kabul Ettİ
sağlayacak. Anılan delege mevzuat, Avrupa Parlamentosu
ve Konsey tarafından da kabul edildiği takdirde, buna bağlı
çıkarılacak uygulama mevzuatı ile birlikte yayımlanacak
ve Ocak 2015’ten itibaren OTP reformu tam olarak
uygulamaya konabilecek.

Avrupa Komisyonu OTP Reformu kapsamında delege
mevzuatının ilk paketini kabul etti. Bu metinler 13 Aralık
2013’te Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul
edilen dört temel Tüzüğü tamamlayıcı nitelikte olup, Üye
Devletlerin OTP reformunu ulusal ve bölgesel seviyede
nasıl uygulayacaklarına karar verebilmelerine imkan

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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AB’den Haberler
Nano-GıdaLARDA TANIMLAMA SORUNU

Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan nanomateryallere ilişkin yeni etiketleme kurallarını Avrupa
Parlamentosu Üyeleri (MEP) reddetti. Hâlihazırdaki AB
kuralları tasarlanmış nano-materyalleri 100 nanometreden
az boyuta sahip materyal olarak tanımlamakta. Bunu
daha da netleştirmek isteyen Komisyon, tanıma “bir
nano-materyalin parçacıklarının en az %50’sinin 1-100

nanometre arasında boyuta sahip olması gerektiği”
ifadesini ekledi. Avrupa Parlamentosu Üyeleri 12 Mart’ta
bu öneriyi pazardaki nano gıda katkı maddelerini muaf
tutacağı gerekçesiyle reddetti. Parlamento, tüketicilerin
aldığı gıdalarda nelerin bulunduğu ile ilgili bilgi edinme
hakkına sahip olduğunu savunuyor.

YENİ HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARI

AB Bakanları, 40 adet AB mevzuatını
birleştiren ve et ile canlı hayvan sanayi
tarafından
mevzuatın
uygulanmasını
kolaylaştıran yeni AB hayvan refahı yasasını
kabul etmeye hazırlanıyor. AB Parlamentosu
tarafından onaylanan söz konusu mevzuat,

Kaynak: foodlawlatest.com

hayvan hastalıklarının engellenmesi ve
bunlardan korunulmasına vurgu yapıyor.
Yeni mevzuat ayrıca, başta nadir hayvan
türlerinin korunması olmak üzere, sektörde
biyoçeşitliliğin korunması ve antimikrobiyal
dirençle mücadele gibi hususları da içeriyor.
Kaynak: www.globalmeatnews.com

BİtkİlerDE Hastalık Tehdİdİ Artıyor
Avrupa’da, politika yapıcılar için bağımsız
bilimsel tavsiyelerde bulunan kurumlar
arasında önde gelen Avrupa Akademileri Bilim
Danışma Kurulu (EASAC) tarafından 2014
Mart ayında “Bitki Sağlığı için Riskler: Bitki
Zararlı Organizma ve Hastalıkları ile Mücadele
için Avrupa Birliği Öncelikleri” başlıklı bir rapor
yayımlandı.
Avrupa’da ortaya çıkan bitki zararlı organizmaları
ve hastalıkları ile ilgili AB çapında yürütülen

FASIL 12
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ayrıntılı çalışmada EASAC, bu hastalık ve
zararlı organizmaların insan sağlığının yanı
sıra mahsullere, ormanlara ve daha geniş
ekosistemlere karşı olası tehditlerini ortaya koydu.
Buna göre, daha önce AB Komisyonu tarafından
da kabul edildiği gibi, olası kayıplar ekonomik
anlamda milyarlarca Euro olabilir ve çevre için geri
dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir.
Kaynak: www.easac.eu
phys.org

AB’den Haberler
Küresel AV KAPASİTESİ KONFERANSI YAPILDI

ülkeler, özellikle de küçük ada ülkeleri için stoklarının
sürdürülebilirliğinin büyük önem arz ettiğini, ancak
uluslararası çabanın yetersiz olduğunu, aşırı av çabasının
uluslararası gündeme alınması ve çözüm için azim ve işbirliği
gerektiğini söyledi. Konferansta, denizdeki faaliyetlerde
yenilenebilir enerji kullanımı, teknoloji paylaşımı, seçici
avcılığın yaygınlaştırılması, uluslararası kuruluşların
etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirlik üzerinde duruldu.

13-14 Mart tarihlerinde Yunanistan’da çeşitli ülkelerin
katılımcı ile gerçekleşen Küresel Av Kapasitesi Konferansında
avcılık kapasitesinin küresel işbirliği çerçevesinde nasıl
azaltılabileceği tartışıldı. Avcılık kapasitesinin küresel
seviyede yönetimi ve azaltılmasının balık stoklarının
sürdürülebilirliği için önemli olduğu, stokları korumanın
balıkçılık ekonomisine zarar vermeyeceği, aksine denizel
kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlayacağını
belirtildi. AB Komiseri Maria Damanaki gelişmekte olan

ORKİNOS ÇALIŞTAYI YAPILDI
Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı
25-26 Mart’ta, İspanya’da orkinos
balıkçılığının izlenmesi ve kontrolüne
ilişkin bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya
Akdeniz’deki AB üye ülkeleri ile
ICCAT üyesi Mısır, Tunus, Cezayir
ve Türkiye katıldı. Çalıştayda
denizde ve besi çiftliklerindeki
yöntemler kapsamında mavi yüzgeçli
orkinos için İyileştirme Planlarına
odaklanıldı. Konferansta; denizdeki
kontrol, aktarma işlemi, kafesleme

Kaynak: Avrupa Komisyonu

işlemleri ve taraflar arasındaki işbirliği
konuları tartışıldı. AB temsilcileri
tarafından, deniz ve besi çiftlikleri
için
stereoskopik
kameraların
önemi vurgulanıp, gönüllü ikili
denetim ekiplerinin kurulması
önerildi. Ayrıca, ICCAT’ın gizlilik
hükümleri uyarınca, video ve
streokoskopik kameralarla yapılan
eylemlerin sonuçlarının ve bu kontrol
araçlarının paylaşımına dikkat çekildi.
Kaynak: EFCA

EMFF BÜTÇESİNDE ANLAŞMAYA VARILDI
Aralık
ayında
AB
Konseyi
ve
Parlamentosu
arasındaki
anlaşmazlıklar yüzünden ara verilen
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu
(EMFF) görüşmelerinde anlaşmaya
varıldı. 2014-2020 dönemi için
denizcilik ve balıkçılığa 6.4 milyar
Avro’luk kaynak ayrıldı. EMFF’de
ıskarta avın denize dökülmesi
yasaklanırken ve veri toplama ve
kontrol için özel bütçe ayrılıyor.
5

Ayrıca, aşırı av çabasını azaltmak
için motor gücünü düşürme, enerji
verimliliği sağlayan ekipman alımı ve
balıkçılığı bırakma faaliyetlerine mali
yardım sağlanması söz konusu. WWF,
Oceana ve Greenpeace gibi sivil
toplum örgütleri yeni fonun bilimsel
araştırma ve veri toplamaya büyük
pay ayırdığı için memnuniyetlerini
dile getirdi. Yeni fonun bir an
önce
yasalaşması
bekleniyor.
Kaynak: Agritrade
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AB’den Haberler

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3307.toplantısını 24 Mart
2014 tarihinde Brüksel’de yaptı. Toplantıda bazı önemli
belgeler sunuldu: Bunlar; organik üretim ve organik
ürünlerin etiketlenmesi hakkında Tüzük önerisi;
bileşen olarak kullanılan tüm etler için zorunlu menşe
etiketlemesinin genişletilmesi hakkındaki Komisyon
raporu; Kuzey Doğu Atlantik’te uskumru balığı için AB,
Faroe Adaları ve Norveç arasında 12 Mart’ta oluşturulan 5
yıllık bir düzenleme konusundaki Komisyon raporu.
Toplantıda ayrıca, AB pirinç sektöründe yaşanan sıkıntılar;
toplantıda kabul edilen ticaret önlemlerinin, Yasadışı,
Kayıtdışı ve Düzenlenmemiş avcılıkla ilgili yan etkileri
konusundaki endişeler; 2007 reformundan sonra meyve
ve sebze sektöründeki üretici örgütleri, operasyonel fonlar
ve programlara ilişkin Komisyon raporu ile iç piyasa ve
üçüncü ülkelerdeki tarımsal ürünler için bilgilendirme
ve promosyon tedbirlerine ilişkin Tüzük önerisi

değerlendirildi.
Mevzuat düzenlemeleri bağlamında; 2014-2018 mali
çerçevesi kapsamında, çiftlik yapısı anketleri ve tarımsal
üretim yöntemleri konusunda yapılan anketler hakkındaki
1166/2008 Sayılı Tüzüğü düzenleyen değişikliğin; katı ve
sıvı yağların deniz yoluyla taşınması konusunda 852/2004
sayılı Tüzüğün Ek II’sinin bazı hükümlerine muafiyet
getiren Komisyon Tüzüğünün; büyük miktardaki av
hayvanının işlenmesi ve bu hayvanların post-mortem
muayenesine ilişkin özel şartlara dair 853/2004 sayılı
Tüzüğün Ek III’ünü ve 854/2004 sayılı Tüzüğün Ek
I’ini değiştiren Komisyon Tüzüğünün ve hayvansal yan
ürünlerin ve türev ürünlerin yakma tesislerinde yakıt olarak
kullanılmasına ilişkin 142/2011 sayılı Tüzüğü değiştiren
Komisyon Tüzüğünün kabulü kararlaştırıldı.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
AB Zeytin Üretiminde Verimlilik

Avrupa Birliği üyelerinden büyük zeytin üreticisi ülkeler
İspanya, İtalya ve Yunanistan’da zeytin ve zeytinyağı
üretimi maliyet ve maliyet-gelir parametresi açısından
farklılıklar arz etmektedir. Toplam zeytin ve zeytinyağı
üretimi değişken masrafları açısından bakıldığında
İspanya en fazla girdi kullanan ülke olmasına rağmen, bu
ürünlerde 1 € girdi başına en az gelir elde eden ülkedir.

Gübre ve bitki koruma ilacı kullanımı (€)

Özellikle gübre ve bitki koruma ilacı olarak en fazla girdi
kullanan ve dolayısıyla en fazla çevresel etkiye sebep olan
Maliyet - Gelir Parametresi
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İspanya, zeytin ve zeytinyağı üretiminde diğer büyük zeytin
üreticisi ülkelerden ortalama %15 daha az gelir kazanmaktadır.
Bunun bir sebebi de İspanya’da zeytin kg fiyatının 20102012 yılları arasında ortalama 0,4 €, Yunanistan’da ise 1,9 €
olmasıdır.
Kaynak: AB ÇMVA veritabanı 2011

Neonicotinoid Yasakları
Doğuş ERTAN
AB Uzman Yrd.
Komisyon tarafından gözden geçirilmesi gerekmektedir.

AB Komisyonu 24 Mayıs 2013’te yayımlanan
bir düzenleme ile Neonikotinoid ailesinde bulunan
clothianidin, imidacloprid ve thiametoxam kullanımını
kısıtlayarak arılar üzerindeki negatif etkilerinin önüne
geçmek istemiştir. Ancak daha 485/2013 sayılı uygulama
Tüzüğünün hazırlanması ve oylamaya sunulması
aşamalarında dahi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamış,
yapılan oylamada 15 ülke teklifi desteklerken, 4 ülke
çekimser kalmış, 8 ülke ise teklife karşı oy vermiştir.
Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için de prosedür
gereği teklifin kabulü veya reddi Komisyon’un kararına
bırakılmıştır.

1 Aralık 2013 tarihinden itibaren bu ürünlerin kullanımı
için kısıtlamalar hayata geçirilmiştir. Fakat bu ilaçları
üreten 2 firma, farklı çalışma sonuçları eşliğinde konuyu
Adalet Divanına taşınmıştır. Firmalar, Komisyonun
bu kararı kusurlu bir süreç sonucu, EFSA’nın doğru
olmayan ve eksik değerlendirmesine dayanarak ve üye
ülkelerin tam desteği olmadan aldığını iddia etmektedir.
Ayrıca ürünlerin izinlerinin askıya alınması hususunda
Komisyon’un AB pestisit mevzuatını ihlal ettiği ve
ihtiyatlılık ilkesini yanlış şekilde uyguladığı da söz
konusu firmalar tarafından iddia edilmektedir. Firmalar
bu kararın sadece geri çekilmesini değil, alınan bu
karar nedeniyle uğradıkları zararın da AB tarafından
karşılanmasını talep etmektedir.

Komisyon bunun üzerine EFSA (European Food Safety
Authority) tarafından hazırlanan ve arılar için mısır,
tahıllar ve ayçiçeğinin tozlarına maruziyet ile yağlı
tohum kolza, ayçiçeği gibi ürünlerde de polen ve
nektarlarda kalıntılar nedeni
ile söz konusu ürünlerin “akut
yüksek riskler” içerdiği yönündeki
raporu göz önünde bulundurarak
bahsedilen pestisitlerin kullanımını
kısıtlamıştır.

Buna karşılık EFSA, yayımlanan
3 çalışması ile arıcıların ve bilim
adamlarının uzun zamandan bu
yana süregelen, tarım ve doğal
ekosistemler için hayati önem
taşıyan tozlayıcı arıların nüfusundaki
azalma ile ilgili kaygılarının yerinde
olabileceğini ortaya koymaktadır.

Buna göre;

Bu karara varılmadan önce de Fransa,
Slovenya gibi AB üyesi ülkelerin bu
ürünlerin kullanımını kısıtladığı da
bilinen bir gerçektir.

• Söz konusu 3 ürünün tohum
muamelesi, toprak uygulamaları
(granüller) ve yaprak muamelesi
vasıtalarıyla arıları çeken bitkiler
ve
tahıllarda
kullanımının
kısıtlanması,

EFSA’nın uzmanlarına ve bağımsız
uzmanlara göre söz konusu ürünlerin
ilk onay süreci yeterince incelenerek
ve araştırılarak yapılmadığı, bu ilaçların kullanımının
uzun vadede neden olacağı etkilerinin çok iyi
araştırılmadığı yönünde bir görüş birliği bulunmaktadır.

• Buna ek olarak geri kalan
izinli kullanımların yalnızca profesyonel kullanıcılar
tarafından yapılması,
• İstisnaların ise yalnızca; seralarda bulunan arı çeken
ekinlerin tedavisi için kullanım ile açık hava alanlarında
yalnızca çiçeklenme sonrası kullanım,

Türkiye’nin bal üretimi konusunda dünyada öncü
konumda bulunmasından ve AB’nin yasakladığı
veteriner tıbbi ürünleri takip etmesinden dolayı Adalet
Divanı’nın vereceği karar ülkemiz için de önem arz
etmektedir. Halihazırda Türkiye’de sektörle ilgili
paydaşların da bu üç ürün ile ilgili sahip oldukları
endişeler ve edindikleri tecrübeler EFSA’nın verdiği
kararı onaylar yöndedir.

• Kısıtlamaların 1 Aralık 2013 itibari ile geçerli olması
sözkonusudur.
• Yeni bilgilerin elde edilmesi durumunda ve en geç
kısıtlamanın geçerli olduğu 2 yılın sonunda, söz konusu
3 ürünün onaylanma şartlarının ve bu kısıtlamaların
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Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri

AB Mevzuatı

1. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin belirli tatlandırıcı maddelerin Birlik listesinden
çıkarılmasına ilişkin 1134/2008 sayılı Tüzüğünde Ek 1’i değiştiren 13 Mart 2014 tarih ve
246/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü
2. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 258/97 sayılı Tüzüğü kapsamında bir yeni gıda bileşeni
olarak (6S)-5-methyltetrahydrofolic asit, glukosamin tuzunun piyasaya arzını yetkilendiren 19
Mart 2014 tarihli Komisyon Uygulama Kararı
3. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 258/97 sayılı Tüzüğü kapsamında bir yeni gıda bileşeni
olarak kişniş tohumu yağının piyasaya arzını yetkilendiren 19 Mart 2014 tarihli Komisyon
Uygulama Kararı
4. İvermektin maddesi ile ilgili olarak, hayvansal kökenli gıda maddelerinde maksimum kalıntı
limitlerine ilişkin farmakolojik aktif maddeler ve onların sınıflandırılmasına dair 37/2010 sayılı
Tüzüğün Ekini tadil eden 24 Nisan 2014 tarihli 418/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
5. Organik üretim, etiketleme ve kontrol ile ilgili organik üretim ve organik ürünlerin
etiketlemesine dair 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için ayrıntılı kuralları ortaya
koyan, 889/2008 sayılı Tüzüğü değiştiren ve düzelten 8 Nisan 2014 tarihli ve 354/2014 sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğü
6. Mavidil ve epizootik hemorajik hastalığı ile ilgili hayvan sağlığı şartlarına ilişkin 2011/630/EU
sayılı Uygulama Kararının Eklerini tadil eden 9 Nisan 2014 tarihli Komisyon Uygulama Kararı

T.C. Resmi Gazete

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir.
http://new.eur-lex.europa.eu
1. Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması
Hakkında Yönetmelik, 27.03.2014, No:28954
2. Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,
Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına
Dair Yönetmelik, 29.03.2014, No:28956
3. Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22.03.2014, No:28949
4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği, 15.04.2014, No: 28973
5. Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11), 19.04.2014, No: 28977
6. Bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılmasına ilişkin 13/9/2010 tarihli ve 2010/923 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki listenin değiştirilmesine ilişkin 2014/5887 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı, 30.04.2014, No: 28987

TAIEX Faaliyetleri

7. Karar ekindeki listede ili, ilçesi, köyü ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması
yapılmasına ilişkin 2014/5906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30.04.2014, No: 28987
1. 5 Mayıs 2014, AGR IND/EXP 56379 “Kırsal Kalkınma Tedbirleri İçin İzleme Raporları” Uzman
Görevi
2. 7 Nisan 2014, AGR IND/EXP 54670 “Bireysel Performans Yönetiminde Personel
Değerlendirmesi” Uzman Görevi
3. 7 Nisan 2014, AGR IND/EXP 55956, “Izoglikoz” Uzman Görevi
Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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TR-AB MALİ İŞBİRLİĞİ - KATILIM
ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
Yaşar Fatih AÇIKGÖZ
AB Uzman Yrd.

28 üyeli Avrupa Birliği (AB), insan hakları ve pazar
ekonomisi konusunda ortak değerleri paylaşan
ülkelerden oluşmaktadır. Gerek bu ülkelerin iç
ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak, gerekse
ülkeler arası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla,
hibe ya da kredi şeklindeki çeşitli mali araçlar yoluyla
önemli miktarlarda kaynak harcanmaktadır. AB, aynı
zamanda, gerekli gördüğü hallerde üçüncü ülkelere de
mali yardımlarda bulunmaktadır.

yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin
desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan
fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için
gerekli idari kapasite oluşturulmasını hedefler. Bununla
beraber ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına
(bölgesel kalkınma, sınır ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri)
yönelik projeler de mali yardımlar içerisinde gün geçtikçe
artmaktadır.
IPA Bileşenleri şunlardır:

Aday ve potansiyel aday ülkelere daha önceleri PHARE,
ISPA, CARDS, SAPARD gibi farklı adlarla sağlanmakta
olan mali yardımlar; 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe
dönemiyle birlikte, aday ülkelere sağlanan mali yardım
mekanizmasında değişikliğe gidilerek, Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirilmiştir.

I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
II. Sınır Ötesi İşbirliği
III. Bölgesel Kalkınma
IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

IPA’nın temel amacı, aday ülkenin AB’ye üye olma

V. Kırsal Kalkınma (IPARD)
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Ülkemiz bu yeni mali yardım mekanizmasının
işleyişini düzenlemek üzere, Avrupa Komisyonu ile
2008 yılında IPA Çerçeve Anlaşması imzalamıştır.
Bu anlaşma gereğince ayrıca, Merkezi Olmayan
Yapılanmanın IPA düzenlemelerine uygun olarak
yeniden düzenlenmesi amacıyla 2011/15 sayılı bir
Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.
IPA I dönemi kapsamında 2007-2013 yılları itibarıyla
aday/potansiyel aday bütün ülkelere tahsis edilen
fon miktarı yaklaşık 9,9 milyar Avro olmuştur.
Ülkemiz AB’ye aday ülke olduğu için beş bileşenin
tümünden faydalanmış ve 9,9 milyar Avro’luk tutarın
yaklaşık yarısını oluşturan 4,8 milyar Avro, nüfus ve
yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için
ayrılmıştır.
IPA I dönemindeki Bakanlığımız projeleri ve projelere
ait kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı
Projesi (2007)
AB’de uygulanan bitki pasaportu sisteminin
ülkemizde de uygulanabilirliğin sağlanması için
gerçekleştirilen proje ile zararlı organizma taşıyıcısı
olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile
bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapanlar ile
depolayanların kayıt altına alınması, bu materyallerin

hareketlerinin izlenmesi, herhangi bir zararlı
organizmaya rastlanılması durumunda ise kaynağı
bulunarak gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına
ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Projenin
uygulanmasına 2009 yılında başlanılmış olup, 2011
yılında tamamlanmıştır.
Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin
Başlatılması Projesi (2007)
Uygulanmasına 2009 yılında başlanılmış olan
proje ile balıkçılık kaynaklarının entegre yönetimi
için bir yol haritasının oluşturulması ve balıkçılık
kaynaklarının yönetimi için Bakanlık araştırma
kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje 2011
yılında sonlanmıştır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda İstatistikle ilgili
Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Projesi (2007)
AB’deki istatistiksel sistemler, anket planları ve
tarımsal istatistikler sisteminin bazı özel metotları gibi
konular hakkında Bakanlık personelinin eğitimini
amaçlayan proje 2012 yılında tamamlanmıştır.
Türkiye’de Nitrat Direktifi’nin Uygulanması
İçin Destek Projesi - Çevre ve Orman Bakanlığı
yürütücülüğünde (2007)
Projenin genel hedefi, Türkiye’deki tarımsal
aktivitelerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ile su
kaynakları, toprak ve atmosfere besin maddesi girdisi
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etkisinin azaltılmasıdır.
Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma
Programı (IPARD) Kapsamındaki Çevre ve Kırsal
Alan Tedbirlerinin Uygulanması için Hazırlık (2008)
Gerekli mevzuat dahil olmak üzere, IPARD
Programında yer alan pilot tarım-çevre tedbirinin
hazırlanması ve akreditasyonu, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
ve
Yönetim Otoritesi ile ilgili akreditasyon tedbir
paketinin projenin sonunda hazır hale getirilmesi,
TKDK’nın IT sistemine yönelik ihtiyaçlarının
belirlenerek kapsamlı bir analizin yapılmasını
amaçlayan proje 2012 yılında tamamlanmıştır.

Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Projesinin
Uzatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması (2009)

Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması
Projesi (2008)

2011 yılında ÇMVA’yı NUTS 1 seviyesindeki 12 ile
genişletmek ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
ve dolayısıyla, Türk tarım sektöründe güvenilir bilgi
temin etmek amacıyla, AB gereklilikleri ile uyum
içinde çiftlik düzeyinde ağı güçlendirmek amacıyla
yürütülen proje 2012 yılında sonlanmıştır.

2010 yılında uygulanmasına başlanan proje ile
kimliklendirme ve kayıt altına alma sisteminin
uygulanması yoluyla koyun ve keçilerde izlenebilirliğin
sağlanması ve gıda güvenliğinin temini için koyun-keçi
vebası (Peste des Petits Ruminants - PPR) hastalığının
kontrol altına alınması amaçlanmıştır.

Projede, 9 pilot ilde başlatılan ÇMVA uygulamasının
12 ili içine alacak şekilde genişletilmesi için kurumsal
yapı gözden geçirilmiş, kurumsal kapasitenin
artırılması amacıyla eğitimler düzenlenmiş, ÇMVA
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım
ve özendirme çalışmaları yapılmıştır.
Türkiye’de ŞAP Hastalığının
Eradikasyonu- Faz 2 (2010)

Kontrolü

ve

2010’da sonuçlanan Faz 1’in devamı niteliğinde olan
proje 2011 yılında başlamıştır. Projenin amacı Trakya
bölgesinin şap hastalığından arındırılmasıdır. Proje
kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 6
aşamada aşılanması amaçlanmaktadır. 2011 yılının
ikinci yarısında büyükbaş hayvanlar için 1.798.250
doz, küçükbaş hayvanlar için ise 2.205.550
doz aşı temin edilmiş ve uygulanmıştır. Projenin
11
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uygulanmasına devam edilmektedir.
Türkiye’de Yabani Hayattaki Kuduzlara Karşı Oral
Aşılama (2010)
Yaban hayatına yönelik 84.000 km2’lik alanda
aşılama planlanmaktadır. Senede bir defa olmak
üzere 3 aşılama kampanyası yapılacaktır. Her
kampanya döneminde 1.512.000 doz aşı atımı
planlanmaktadır. Aralık 2013 itibariyle aşıların
temini sağlanmıştır. Uçak kiralanması için ihale
devam etmektedir.
Arazi Parsel Tanımlama
Dijitalleştirilmesi (2010)

Sisteminin

(LPIS)

Proje ile dijital ortofoto ve tüm ülkeyi
kapsayacak dijital coğrafi veri tabanı sağlanması
planlanmaktadır. Bu çalışma, çiftçilere doğrudan
ödeme konusunda, etkili ve kontrollü doğrudan
ödeme planı yönetimi konusunda ve Kırsal
Kalkınma Planı tedbirlerinin uygulanmasında ve
gıda güvenliği ve çevrenin korunmasında önemli rol
oynayacaktır. Proje ihale aşamasındadır.
Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Prosedürleri
Hakkında Personelin Eğitimi (2011)
Proje, IACS ve LPIS’in uygulanması için kapasite
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin ihale süreci
Ortak Tarım Politikası’ndaki reformlar dolayısıyla
ertelenmiştir.
Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve
Kaydı Projesi (2012)
“Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması
Projesi”nin devamı niteliğinde olan bu projeyle,
koyun-keçi türü hayvanların hareketlerini izleme ve
hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla elektronik
tanımlama ve kayıt sisteminin oluşturulması
öngörülmektedir. Proje ihale sürecindedir.
2013 Yılı Programlaması
2013 yılı programlaması kapsamında, IPA II.
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Dönem Programlaması (2014-2020) hazırlıklarına
uyum sağlanması kapsamında hazırlanan Tarım ve
Kırsal Kalkınma Sektör Fişi’ne (Sector Fiche) ilişkin
Finansman Antlaşması imzalanmıştır. Bu kapsamda,
5 adet tedbir altında 6 operasyon yer almaktadır. Söz
konusu tedbirler ve amaçları aşağıda yer almaktadır.
• Tedbir 1.1: Yerinde Kontroller ve Risk
Değerlendirmeye İlişkin Personelin Eğitimi ve IACS
Yazılımı
Amaç: Bakanlık bünyesinde IACS ve LPIS’e yönelik
kontrol mekanizması ve risk değerlendirme sistemi
kapasitesinin güçlendirilmesi.
•Tedbir 2.1: Çapraz
Uyumlaştırılması

Uyum

Kurallarının

Amaç: Çapraz uyum kurallarının ve bu kuralların
IACS ile ilişkisinin tanımlandığı bir sistem
oluşturulması ve bu sistemin tarımsal işletmelere
tanıtılması.
•Tedbir 2.2: Türk Tarım Sistemini Avrupa Yeşil
Tarım Kurallarına Yakınlaştırmak için Kapasite
Oluşturulması ve AB Nitrat Direktifinin
Uygulanmasının Geliştirilmesi
Amaç: Türk tarım sisteminin iklim değişikliği,
biyoçeşitlilik ve tarımsal çevre tedbirlerinin
uygulanması çerçevesinde Avrupa Birliği yeşil tarım

İnceleme
kurallarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmesi.

uyum çerçevesinde proje bazlı yaklaşımdan sektör bazlı
yaklaşıma geçilmiştir.

• Tedbir 3.1: Resmi Kontroller, Risk Analizi, Hayvan
Refahı, Hayvandan Bulaşan Hatalıklar, Hayvansal Ara
Ürün Yönetimi Konularında Kapasite Oluşturma

IPA II. Dönem Programlamasının (2014-2020)
yasal çerçevesini oluşturan temel belge olan “Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi’nin, Katılım Öncesi Yardım
Aracını (IPA II) oluşturan 11 Mart 2014 tarih ve
231/2014 sayılı Tüzüğü” 15 Mart 2014 tarihinde AB
Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tüzük, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020
tarihleri arasında yürürlükte olacaktır.

Amaç: Resmi Kontroller, Risk Analizi, Hayvan Refahı,
Hayvandan Bulaşan Hastalıklar, Hayvansal Ara
Ürün Yönetimi Konularında Bakanlık kapasitesinin
arttırılması.
• Tedbir 4.1: Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin
Güçlendirilmesi

Son olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) oluşturan
231/2014 sayılı Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin özel

Amaç: Balıkçılık İzleme, Gözetim ve Kontrolü
için kurumsal, idari, mali ve teknik kapasitenin
geliştirilmesi, ulusal balıkçılık yönetimi için politika
geliştirilmesi, yasadışı balıkçıkla mücadele edilmesi,
Ulusal Balıkçılık Veri Sisteminin geliştirilmesi.

kurallar getiren 2 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlanmıştır.
Fon dağılımının Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanan “Ülke Strateji Belgeleri” doğrultusunda
yapılması önerilmektedir. Söz konusu dönem için
sektör bazlı mali yardım miktarlarının belirlenmesi için
istişareler devam etmektedir.

IPA I. Dönemi’nin 2013 yılı sonu itibariyle
tamamlanmasıyla birlikte bileşenli yapı kaldırılarak
“politika alanları yaklaşımı” benimsenmiştir. 2013
yılı programlamasında yeni döneme (2014-2020)

KAYNAKLAR
1. www.abgs.gov.tr/index.php?p=5
2. 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektör Fişi
3. Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Multi-Annual Indicative Planning Document – (MIPD)
2011-2013
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İstatistikler
AB Ülkelerinde Enerji Bitkisi Üretimi
(1000 Ha)
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AB ülkelerinde 11 üye ülke enerji üretimi için bitkisel üretim yapmaktadır. Bu ülkeler arasında Finlandiya 12.000 ha alanlık üretimi ile ilk sıradadır. Onu Polonya ve Macaristan izlemektedir. Almanya ve Romanya ilk defa biyoyakıt için üretim yapmaya 2013 yılında başlamışlardır. İsveç ve Finlandiya alan başına en fazla üretimi elde eden ülkeler olarak göze çarpmaktadır

Enerji Bitkisi Üretim Alanı

(1000 Ha)

16000
14000
12000
10000
8000

2011

6000
4000

2012

2000

2013

0

14

Ülke Tanıtımı
AVUSTURYA (AT)

“Önce Strudel’i pişir, sonra otur ve düşün”

• Tarım, toplam GSYH’nin %1,6’sını oluşturur (2013 ).
• Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 4,5’ine
tekabül eder (2012).
• Avusturya’nın tarımsal üretiminde tahıl, patates ve
meyve üretimi öne çıkar. Hayvansal üretimde de süt
ineği yetiştiriciliği, büyükbaş ile domuz besiciliği yaygın
olarak yapılmakta olup, hayvansal üretim, toplam
tarımsal hasılanın %54’ünü oluşturur (2013).
• Avusturya, AB’de 3. büyük soyafasulyesi üreticisidir.
2013 yılında, 10 milyar Avro’luk tarımsal ihracat, 10,9
milyar Avro’luk tarımsal ithalat gerçekleştirmiştir.

Köklü bir tarihe sahip olan Avusturya
mutfağı, ağırlıklı olarak AvusturyaMacaristan İmparatorluğu mutfağının
izlerini taşır ve yakın bölge mutfaklarının
da etkisiyle zenginlik gösterir. Schnitzel,
Tafelspitz (Dana bifteği) ve Apfelstrudel
(Elmalı tatlı), Avusturya mutfağının en
çok bilinen yemekleri arasında yer alır.

Schnitzel,

Avusturya, Avrupa’nın bir numaralı organik tarım
ülkesi olarak adlandırılır. Zira, Avusturya, 1927
yılında dünyadaki ilk organik çiftliği kuran ülke
olmuştur. Avusturya ayrıca, AB’de oluşturulan
ilk düzenlemelerden on yıl önce organik tarıma
ilişkin ulusal düzenlemeler getirerek, bu alanda
da dünyada bir ilki gerçekleştirmiştir. Bugün,
Avusturya çiftçilerinin %16’sından fazlası organik
tarım yapmakta olup, Avusturya tarım alanlarının
%20’si yüksek çevre standartları altında organik
tarıma
ayrılmıştır.
Ayrıca,
Avusturya’daki
Schubert süpermarketlerin toplam cirolarının %10’undan
Mozart
fazlasını organik ürünler oluşturur.
Avusturya’nın imparatorluk tarihi ve bu
Stockholm
imparatorluğun kültürel atmosferi, en başta
müzik olmak üzere sanatın birçok dalına
geniş bir katkı sağlamıştır. Avusturya
aralarında Joseph-Michael Haydn, Franz
Schubert, Anton Bruckner, Johann Strauss
ve tabii ki Wolfgang Amadeus Mozart’ın
da bulunduğu çok sayıda bestecinin ve
psikanaliz yöntemini geliştiren Sigmund
Freud, roman yazarı Stefan Zweig ve aktörpolitikacı Arnold Schwarzenegger’in doğum
yeridir.
Stefan Zweig Sigmund Freud Arnold Schwarzenegger
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Biliyor Musunuz ?
TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi), AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin
uygulamakta olduğu bir mekanizmadır.
TAIEX, AB mevzuatının ulusal mevzuata aktarımı, uygulanması
ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı olur.
TAIEX yardımından yararlanacak olanlar, faydalanıcı ülkelerde
anılan hususlarda çalışan kamu personelidir.
Büyük oranda talep odaklı işleyen bu mekanizma, yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü
için en uygun uzmanlığın tedarikine katkıda bulunur.

Türkiye, 15 Mart 2002 tarihinde TAIEX bütçesine dahil edilmiş olup, Bakanlığımız bünyesinde Tarım, Kırsal
Kalkınma, Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlıkları altında eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
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Soru ve önerileriniz için e-posta adresimiz: uzman.gozuyle@tarim.gov.tr
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