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Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), Ortak Balıkçılık Politikası’nın (OBP) etkin bir
şekilde uygulanmasını sağlamak için geliştirilen bir mali araçtır. 15 Mayıs 2014 tarihinde yasalaşan
EMFF, 2007 – 2013 yılları arasında kullanılan Avrupa Balıkçılık Fonu’nun (EFF) yerini almıştır.
2014-2020 dönemi için düzenlenen EMFF ile
sağlanacak mali
yardımlar, OBP ve
Entegre Denizcilik
Politikası ile balıkçılık, yetiştiricilik,
çevre ve rekabet
politikalarını kapsamaktadır. Mali
destekle söz konusu politikalarda yer
alan stratejilerin ve
önceliklerin gerçekleştirilmesi ve bunların sektöre benimsetilmesi hedeflenmektedir. Uzun bir
reform sürecinin ardından ortaya çıkan EMFF,
Denizcilik Politikası ile Balıkçılık Politikası için
tek kaynaktan mali destek sağlamayı amaçlamak-

Avrupa Komisyonu, 20
Haziran’da OTP reformunun
uygulanmasına dair detaylı
kurallar yayımladı.
Sayfa 3’te...

tadır. Fonun toplam bütçesi 6 396
607 000 €’dur.
Temel hedefleri çevreci ve ekonomik ve
sosyal olarak yetkin
balıkçılık ve denizcilik sektörü yaratmak, denizcilik ve
balıkçılık politikalarını diğer politikalarla uyumlu bir
şekilde yürütmek
ve av çabasında bir
artışın önüne geçmek olarak sıralanmaktadır.
EMFF, su ürünleri sektörünün her aşamasında
enerji verimliliğine, yenileşmeye, çevreye verilen
zararı azaltmaya ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğe önem vermektedir.

Lüksemburg’da
toplanan
Bakanlar Konseyi GDO
Direktifine ilişkin taslak metin
üzerinde anlaşma sağladı.

AB, 26 Mayıs – 24 Haziran
2014 orkinos av sezonu için
sıkı bir kontrol ve denetleme
programı hazırladı.

Sayfa 5’te...

Sayfa 4’te...
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
Bu sayımızda da yeni haberler ve konularla sizlerle birlikteyiz.
Bir yandan kaynakların sürdürülebilirliği ve etkin kullanımı diğer yandan üretimde kalite ve
güvenilirlikle ilgili kuralların sıkılaşması ve son olarak fon aktarımında sektördeki aktörler
arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin artırılmasına daha çok önem verilmesi AB gündeminde
giderek öne çıkıyor. Ayrıca Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri ile paralel olarak, “inovasyon”
anahtar bir kelime. Bu genel eğilimi, haberlerimizin, inceleme yazımızın ve serbest köşemizin
satır aralarında sizler de fark edeceksiniz.
Nitekim, inceleme yazımızda ele alınan Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) bu
eğilimin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Uzun bir reform sürecinin ardından
ortaya çıkan EMFF, 2014-2020 yılları için ortaya konan hedef ve öncelikler doğrultusunda
balıkçılık ve denizcilik politikaları için tek kaynaktan fon sağlamayı hedefliyor.
Her zamanki gibi, AB ve Türkiye’deki güncel mevzuat, TAIEX faaliyetleri ve İstatistik
köşemiz sizlerle birlikte. Tarım ve Balıkçılık Konseyi sonuçları ve FADN bölümümüzün,
Ortak Tarım Politikasına ilişkin kararların alınış sürecini ve daha sonra uygulama sonuçlarını
görebilmek için iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. “Biliyor musunuz?” ve “Ülke Tanıtımı”
köşelerimizin ise verdikleri kısa ama sıkıcı olmayan bilgilerle ilginizi çektiğini umuyoruz.
Temmuz ayında yeni bir sayıda buluşana dek güzel bir ay geçirmenizi diliyor ve Ramazan
Bayramınızı kutluyoruz…

Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
OTP REFORMUnda YENİ MEVZUAT YAYIMLANDI

geri çekilmesine ilişkin koşullar ve doğrudan ödemelere
uygulanabilecek idari cezalar, kırsal kalkınma desteği
ve çapraz uyumla ilgili 640/2014 sayılı delege mevzuatı
içeriyor.

Komisyon, 20 Haziran’da OTP reformunun uygulanmasına
dair detaylı kurallar getiren bir mevzuat paketi yayımladı.
Bu paket, doğrudan ödemelerle ilgili 639/2014 sayılı
delege ve 641/2014 sayılı uygulama mevzuatı ile Entegre
İdare ve Kontrol Sistemi (IACS), ödemelerin reddi veya

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB’DEN BİYOYAKIT ÜRETİMİNE SINIR
Avrupa Birliği enerji bakanları, gıda
bazlı biyoyakıtlara sınır getirme üzerinde
anlaşmaya vardı. Daha önce mısır
veya kanola gibi ürünlerin biyoyakıt
üretiminde kullanımına yüzde 5’lik bir
sınır getirilmek istenmiş fakat bu girişim
sonuçsuz kalmıştı. 13 Haziran’da üzerinde
sağlanan uzlaşı ile gıda bazlı biyoyakıtların
ulaşımda kullanım paylarına yüzde
7’lik bir sınır getiriliyor. Düzenlemenin

yasalaşmadan önce Parlamento’dan da
onay alması gerekiyor. AB daha önce
sera gazı emisyonlarını azaltmak ve
enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için
biyoyakıtlara destek vermişti. Fakat
araştırmalar, mısır gibi ürünlerin
biyoyakıt üretiminde kullanılmasının
tarım alanı açmak için ormanlık alanların
tahribine ve gıda fiyatlarının artmasına
yol açtığını ortaya koydu.
Kaynak: euractiv.com

“DAĞ ÜRÜNLERİ” ETİKETİ KURALLARI

Komisyon, gıda maddeleri için “dağ ürünleri” teriminin
kullanım kurallarını netleştirmiş oldu. Komisyon aynı
zamanda gıda maddeleri için menşe adı ve coğrafi işaretler
gibi isimlerin korunması uygulamalarını netleştiren ve
basitleştiren diğer iki yasal metni de kabul etti.

Avrupa Komisyonu tercihe bağlı kalite terimi olan “dağ
ürünleri”nin, dağlık alanlardan gelen gıda ürünlerinde
kullanımı için yeni kurallar getiren kararı 19 Haziran
itibariyle kabul etti. Bu terim, tercihe bağlı ilk kalite
terimi olma niteliği taşıyor ve 2012 “Kalite Tüzüğü”nde
öngörüldüğü üzere önemli katma değere sahip tüketici
ürünlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu kararlarla

Kaynak: Avrupa Komisyonu
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AB’den Haberler
KONSEY’DE GDO’LU ÜRÜNLER İÇİN MUTABAKAT

12 Haziran 2014 tarihinde Lüksemburg’da toplanan
Bakanlar Konseyi GDO Direktifine ilişkin taslak metin
üzerinde anlaşma sağladı.
GDO’lara ilişkin taslak Direktif Üye Devletlere yönelik
kendi bölgelerinin tamamında veya bir ksımında sağlık
ve çevresel endişelerin yanı sıra diğer sebeplerden dolayı
GDO ekiminin yasaklanıp yasaklanmayacağına dair yasal
zemini oluşturmaktadır.

Komisyon tarafından 2010 yılında sunulan öneri, AB
seviyesinde onay almış veya onay sürecindeki GDO’lara
uygulanacak. Üye Devletler tarafından GDO’ların
yasaklanmasına yönelik kullanılabilecek olası dayanaklar
;sosyoekonomik nedenler, alan kullanımı ve şehir
planlaması, tarımsal politika hedefleri ve kamu politikası
gibi konuları kapsamakta.
Konsey’in politik anlaşması uzun yıllardır taslak Direktif
ile ilgili süren tartışmalara bir nokta koymuştur.
Kaynak: Avrupa Konseyi

Avrupa menşelİ Sığırlar Amerİka’DA

A.B.D Tarım Bakanı, Brüksel’de düzenlenen bir
basın toplantısında, 1998 yılında Avrupa’da ortaya
çıkan deli dana salgını sebebiyle AB’ye uygulanan
ambargonun 2013 yılı Aralık ayında kaldırılmasının
ardından, İrlanda ve Hollanda’dan önümüzdeki
ay içerisinde sığır ithal edileceğini, söz konusu
ithalatla ilgili olarak Amerikan sağlık otoriteleri
çalışmalarının devam etmekte olduğunu açıkladı.

Kota miktarı göz önünde bulundurulduğunda
toplam ithalat miktarının 64.805 tonu bulması
beklenmekte.
ABD ve AB arasında yürütülen Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP)
görüşmelerinin devam ettiği bir döneme denk gelen
bu gelişmenin manidar olabileceği düşünülmekte.
Kaynak: agroalimentairenews

ERKEN UYARI SİSTEMİ RAPORU YAYIMLANDI
AB ülkeleri ve İsviçre ulusal otoritelerinin
birbirleri ile sınırlar arası bilgi akışını ve
bildirimlerin iletilmesini kolaylaştıran
erken uyarı sistemi Europhyt’e ilişkin 2013
yılı raporu Haziran 2014’de Komisyon
tarafından yayımlandı. Söz konusu raporda,
zararlı organizmaların AB pazarına girişini
engellemek için AB sınırlarında yürütülen
sınır kontrollerinin öneminin altı çizildi.

FASIL 12
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Europhyt raporuna göre, 2013 yılında AB
dışı ülkelerden ithal edilen 7000 sevkiyat
engellendi. Bu engellemelerin yaklaşık üçte
biri böcek, mantar, bakteri ya da virüs varlığı
nedeniyle uygulandı ve bu nedenle uygulanan
engellemelerin sayısı 2012 yılına göre %18
arttı. AB pazarına girişi en fazla engellenen
ürünler ise meyve ve sebzeler oldu.
Kaynak: foodlawlatest.com

AB’den Haberler
ORKİNOSTA AB’NİN ÖNCELİĞİ ETKİN KONTROL

ile yasa dışı avlamanın engellenmesi ve lisanlı orkinos av
tekneleri için radar ve kamera kontrol sistemleri ile kota
aşımının engellenmesi hedefleniyor. Bu yıl, Hırvatistan’ın
üyeliği ile AB’nin Uluslararası Atlantik Tuna Koruma
Komisyonu (ICCAT) kapsamındaki toplam mavi yüzgeçli
tuna (orkinos) kotası 7.939 tona ulaşmıştı. ICCAT’ın en
önemli üyelerinden biri olan AB’nin bu çabaları orkinos
stoklarının sürdürülebilirliği için büyük önem taşımakta.

AB, 26 Mayıs – 24 Haziran 2014 orkinos av sezonu için
sıkı bir kontrol ve denetleme programı hazırladı. Konuya
ilişkin AB’nin Balıkçılık ve Denizcilikten Sorumlu Komiseri
Damanaki, av çabasının azaltılması ve kontrol sistemlerinin
geliştirilmesi ile uluslararası sorumluluklarını ve balık
stoklarını koruma hedeflerini yerine getirmeye çalıştıklarını
belirtip, sıkı kontroller ve denetlemelerin bu işin en önemli
parçası olduğunu ifade etti. Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı
(EFCA)’nın deniz ve hava araçları ile yapacağı kontroller

Kaynak: Avrupa Komisyonu

SÜRÜKLEME AĞLARI TAMAMEN YASAKLanıyor
AB Komisyonu şu an için bazı türlerin
kullanımında yasak olan sürükleme
ağlarının
kullanımı
tamamen
yasaklamak için çalışmaları başlattı.
Av sırasında balık türlerinin yanı sıra
deniz memelileri, kaplumbağaları
ve kuşlarına da zarar veren bu
ağların her türlü avcılıkta kullanımı
ve güvertede bulundurulmasına
yasak
getirilmesi
planlanıyor.
AB
Komisyonu,
hâlihazırda
sürükleme ağlarının birçok türün

avcılığında yasak olmasına rağmen
hala yasal boşlukların olduğunu,
uygulamada ve denetlemede yaşanan
sıkıntıları gidermek için bu zararlı
ağların kullanımının tamamen
yasaklanması gerektiğini duyurdu.
Daha önce tüm AB sularında
yüksek göçmen türlerin avcılığında
ve Baltık Denizi’nde sürükleme
ağlarının kullanımı ve gemide
bulundurulması
yasaklanmıştı.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

AVRUPA DENİZCİLİK GÜNÜ KUTLANDI
Sektör temsilcileri, akademisyenler,
üye devlet yetkilileri ve AB yetkilileri
Almanya’nın Bremen kentinde,
19-20 Mayıs tarihlerinde Avrupa
Denizcilik Günü kapsamında iki
günlük bir konferansta bir araya
geldi. AB’nin denizcilik ve balıkçılık
ile ilgili politikalarının gündeme
geldiği konferansta, mavi büyüme
stratejisi, deniz saha planlaması, kıyı
ve deniz turizmi ile enerji konuları
5

gündeme geldi. Konferansta, ayrıca,
iki gün boyunca, 21 çalıştay, birçok
üst düzey görüşme, ve genel katılımlı
iki panelin yanı sıra denizcilik,
balıkçılık, sürdürülebilir kalkınma,
yenileşme, deniz ekonomisi ve daha
birçok konuda çeşitli görüşmeler
yapıldı. Denizcilik gününün sloganı
ise “okyanusun sürdürülebilir
kullanımı için inovasyon” oldu.
Kaynak: Avrupa Komisyonu
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AB’den Haberler

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

Tarım ve Balıkçılık Konseyi 3322.toplantısını, 16-17
Haziran 2014 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirdi. Söz
konusu toplantıda, okullarda sebze ve meyve, muz ve süt
dağıtılmasına yönelik planların birleştirilmesi konusundaki
Komisyon önerilerine ilişkin Dönem Başkanlığının sunduğu
ilerleme raporu ile Komisyon tarafından sunulan 2007
reformundan bu yana meyve ve sebze sektöründeki üretici
örgütleri, işletme fonları ve işletme programları hakkındaki
hükümlerin uygulanmasına ilişkin rapor ve süt sektöründe
piyasa durumunun gelişimine ilişkin rapor değerlendirildi.
Süt sektörü raporu, AB süt piyasası durumunun şu an için
olumlu olduğunu ve aşırı fiyat dalgalanmalarına maruz
kalınsa bile orta dönem beklentilerinin iyi olduğunu
gösteriyor. Konsey, AB ile üçüncü ülkeler arasındaki
organik ürünler ticaretine ilişkin anlaşma yapmaya yönelik
müzakerelerin açılışını onaylayan bir karar kabul etti.
Ayrıca Bakanlar, yeni Ortak Tarım Politikasının özellikle
doğrudan ödemeler konusundaki unsurlarını Üye
Devletlerin ulusal seviyede nasıl uygulayacağına dair görüş
alışverişinde bulundu. Toplantıda Komisyon, menşe ülke
veya bölgenin belirtilmesi zorunluluğunun, soğutulmuş taze
veya dondurulmuş domuz, koyun, keçi ve kanatlı eti için

uygulanması hakkında kurallar getiren 1337/2013 Sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğü ile ilgili olarak 6 Şubat 2014
tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı hakkında Konsey’i
bilgilendirdi. Dönem Başkanlığı da, özellikle bitki çoğaltım
materyalleri konusundakiler olmak üzere, hayvan ve bitki
sağlığı ve kontrolleri paketi hakkındaki önerilerine ilişkin
Konsey’e ilerleme raporunu sundu.
Balıkçılık konusunda ise Bakanlar, karaya çıkarma
zorunlulukları hakkındaki tüzük önerisine (“Omnibus”
Tüzüğü) ilişkin Konsey pozisyonunun belirlenmesi için
yapılan hazırlıkların durumunu değerlendirdi. Komisyon
Konsey’e, 2014’ün sonuna gelmeden kabul edilecek ilgili
delege mevzuatın hazırlanmasına yönelik olarak, Üye
Devletler tarafından yapılan ıskarta planları hazırlıklarında
mevcut durumu güncelleyen bir belge sundu. Danimarka
delegasyonu 2014 yılı için capelin balığı (mallotus villosus)
toplam müsaade edilebilir av miktarının (TAC) acilen
belirlenmesi ihtiyacı konusunda Konsey’i bilgilendirdi. Bu
konunun Danimarka için özel önem taşımasının sebebi,
capelin balıkçılığında ana aktör olması.
Kaynak: Avrupa Komisyonu

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
AB’de Tarımsal İşletmelerde Yatırım
AB üye ülkelerinde 2011 ÇMVA verileri
incelendiğinde tarımsal yatırımların en fazla
Slovakya’da olduğu gözlenmektedir. Bunun
sebebi Slovakya’nın AB tarım fonlarından en fazla
yararlanan ülke olmasıdır. Buna rağmen Slovakya
tarımsal verimlilikte diğer ülkelere göre daha
aşağı seviyededir. Tarımsal yatırımda Slovakya’yı
Lüksemburg, Hollanda ve Danimarka takip
etmektedir. Yunanistan ve Romanya ise tarımsal
yatırıma en az yer veren ülkelerdir.
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İşletme değeri ile yatırım miktarı kıyaslandığında Letonya, Estonya ve Litvanya gibi 2004 yılında üye olan ülkelerin
Yatırım (€)
işletmelerini AB seviyesine yükseltmek için yatırımlara ağırlık verdikleri (%14) görülmektedir. Yine Romanya ve
Yunanistan ile beraber İtalya ve İspanya işletme büyüklüklerine oranla çok daha az (%2) yatırım harcaması yapmaktadır.
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Kaynak: AB ÇMVA veritabanı 2011

AB’de Bitki Çeşit Hakları
Elif SÖĞÜT
AB Uzmanı
Avrupa Birliği’nde bitki çeşitlerinin korunmasına ilişkin
olarak ulusal koruma ve Birlik düzeyinde koruma olmak
üzere iki seçenek mevcuttur. Birlik düzeyinde bitki
çeşitlerini koruma sistemi 2100/94 /EC sayılı Konsey
Tüzüğü (Temel Tüzük) ile oluşturulmuştur ve Nisan
1995’ten beri uygulanmaktadır. Söz konusu sistem
Fransa’nın Angers şehrinde bulunan Topluluk Bitki
Çeşitleri Ofisi (CPVO) tarafından yürütülmektedir.

ve hibrit çeşitlerle ilgili ihlalleri teşkil edebilecek
hükümleri içermektedir. Madde 14 ile Madde 16
arasında ise hakların kapsamıyla ilgili önemli istisnalar
bulunmaktadır. Madde 14, tarımsal muafiyetler (çiftçi
istisnası) için şartları belirlemektedir. Söz konusu
muafiyet, çiftçilere ellerindeki tohumları çeşit sahibinin
(hak sahibi) izni olmadan kullanma hakkı vermektedir.
Fakat çiftçi, küçük çiftçi istisnası ile birlikte, lisanslı
ürün için ödenen miktardan makul oranda düşük bir
ücreti hak sahibine ödemelidir (Madde 14(3)).

Temel Tüzük’ün esas kısmı 1991 yılı Yeni Bitki
Çeşitlerinin Korunması için Uluslararası Birlik
(UPOV) Sözleşmesi’ne dayanmaktadır. UPOV’da ele
alınan bitki ıslahçı hakları konusunun temel öğesi,
bitki çeşididir. Bir bitki çeşidinin korumaya uygun
olabilmesi için yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olması
gerekmektedir. Ayrıca uygun bir
çeşit isimlendirmesi de olmalıdır.

Mevcut bitki çeşitlerini koruma sistemi oldukça
başarılıdır. 2008 yılında CPVO’ya 3000’den fazla
başvuru yapılmıştır. Şu anda 16500’den fazla Birlik
bitki çeşit hakkı yürürlüktedir. Bu gelişmeler, ıslah
endüstrisinin hala yeni çeşitler
yaratabilecek
durumda
olduğunu göstermektedir.
Yüksek verimli ve daha
kaliteli özelliklere sahip
olma gibi ayrıcalıkları
olan bu yeni çeşitler,
zararlı organizmalara ve
hastalıklara karşı daha etkili
dirence sahiptirler. Ayrıca
bu yeni bitkiler çiftçilerin
ve çiçek yetiştiricilerinin
ihtiyaçlarına,
işleme
endüstrisi gerekliliklerine
ya da süs bitkilerinde
tüketicilerin sürekli değişen
zevklerine daha başarılı
şekilde cevap vermektedirler.

Birlik düzeyindeki mevcut
koruma sistemi ulusal bitki çeşit
hakları sistemleri ile paralellik
göstermektedir. AB’deki 23 Üye
Devlet’te bir bitki çeşit hakları
sistemi bulunmaktadır. Islahçılar,
AB’deki tüm Üye Devletleri
kapsayacak
şekilde
Birlik
düzeyinde bir koruma ile bir
ya da birkaç AB Üye Devleti ile
sınırlandırılmış koruma arasında
seçim yapma şansına sahiptirler.
Birlik düzeyinde bitki çeşit
haklarının
kapsamı,
bitki
çeşitlerinin ve bitki çeşit haklarının
kendine özgü doğasından kaynaklı
bazı farklılıklar olsa da büyük
ölçüde faydalı model kapsamı ile
örtüşmektedir. Hakların kapsamı
Temel Tüzük Madde 13(2)’te belirtilmiştir ve hak
sahipleri için çoğaltım, satış, pazarlama, Topluluğa
ithalat - ihracat ve depolama amaçlarıyla koşulların
üretilmesine ve çoğaltılmasına ilişkin münhasır hakları
içerir.

Birlik düzeyinde koruma
için yapılan başvuruların
sayısı, ulusal koruma için
ulusal bitki çeşit hakları
otoritelerine yapılan toplam başvurulardan daha fazladır.
Bu durum, Avrupa çapındaki korumanın, uluslararası
piyasada pazarlanan çeşitler açısından ulusal korumaya
oranla çok daha cazip konumda olduğu göstermektedir.
Fakat ne yazık ki yakın zamanda yaşanan ekonomik
krizin etkileri Birlik Bitki Çeşit Hakları sisteminde de
hissedilmiştir. 2009 yılının başından beri başvurularda
%15 gibi gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. En fazla
etkilenen türler ise süs bitkileri ve tarım ürünleridir.

Madde 13(5) ile bağlantılı olarak, Madde 13(2)4
korunan çeşidin kendisi ile ilgili hükümlerin yanı
sıra, üretimleri için korunan çeşide bağlı olarak özel
olarak türetilmiş çeşitler, diğer farklı olmayan çeşitler
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Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri

AB Mevzuatı

1. 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü, zeytinyağı ve sofralık zeytin
sektörüne yönelik destek programları açısından tamamlayan 11 Mart 2014 tarihli ve 611/2014 sayılı
Komisyon Delege Tüzüğü
2. 555/2008 sayılı Komisyon Tüzüğünü tadil ederek, 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğünü şarap sektöründe ulusal destek programları kapsamındaki yeni önlemler açısından
tamamlayan 11 Mart 2014 tarihli ve 612/2014 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü
3. 555/2008 sayılı Tüzüğü şarap sektöründe belirli destekleme önlemlerinin uygulanması açısından
tadil eden 6 Haziran 2014 tarihli ve 614/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
4. 1881/2006 sayılı Tüzüğü bitkisel yağlar ve yağlar ile bitkisel yağ ve yağ içeren gıdalardaki
maksimum erusik asit düzeyi açısından tadil eden 24 Haziran 2014 tarih ve 696/2014 sayılı
Komisyon Tüzüğü
5. 152/2009 sayılı Tüzüğü dioksin ve poliklorlu bifenil seviyelerinin belirlenmesi açısından tadil eden
20 Haziran 2014 tarih ve 709/ 2014 Komisyon Tüzüğü
6. 1706/2000 sayılı Tüzüğü büyükbaş hayvanların elektronik kimliklendirilmesi ve sığır etinin
etiketlenmesi açısından tadil eden, 15 Mayıs 2014 tarih ve 653/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğü
7. Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmanın 107. ve 108. Maddelerinin balıkçılık ve su
ürünleri sektöründe de minimis yardımlarına uygulanmasına ilişkin 27 Haziran 2014 tarih ve
717/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü
Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir.

T.C. Resmi Gazete

http://new.eur-lex.europa.eu
1. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12.06.2014, No: 29028
2. Türk Gıda Kodeksi Salça Ve Püre Tebliği (Tebliğ No: 2014/6), 14.06.2014, No: 29030
3. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, 21.06.2014, No: 29037
4. Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in
(Tebliğ No: 2002/66) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/29), 21.06.2014, No:
29037
5. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)’inde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/17), 25.06.2014, No: 29041
6. Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
27.06.2014, No: 29043

TAIEX Faaliyetleri

1. 07 Temmuz 2014, “IPARD II Ön Değerlendirmesi” Uzman Görevi
2. 23 Haziran 2014, “Bursaphelenchus xylophilus Kontrol, Deneme ve Teşhisi” Uzman Görevi
3. 16 Haziran 2014 “2014-2020 IPARD Programı LEADER tedbir fişi” Uzman Görevi
4. 16 Haziran 2014, “Işınlanmış Gıdaların Mevzuatı, Resmi Kontrolleri ve Analizleri” Çalıştayı
Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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AVRUPA DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK
FONU
Yahya KARAKUŞ
AB Uzman Yrd.

Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), Ortak
Balıkçılık Politikası’nın (OBP) etkin bir şekilde
uygulanmasını sağlamak için geliştirilen bir mali araçtır.
2007 – 2013 yılları arasında kullanılan Avrupa Balıkçılık
Fonu’nun (EFF) yerini almıştır. 2014-2020 dönemi
için düzenlenen EMFF ile sağlanacak mali yardımlar,
OBP ve Entegre Denizcilik Politikası ile balıkçılık,
yetiştiricilik, çevre ve rekabet politikalarını kapsayacaktır.
Mali destekle söz konusu mevzuatta yer alan stratejiler,
öncelikler ve politikaların gerçekleştirilmesi ve sektöre
benimsetilmesi hedeflenmektedir. Uzun bir reform
sürecinin ardından ortaya çıkan EMFF, Denizcilik
Politikası ile Balıkçılık Politikası için tek kaynaktan
mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca,
1303/2013 sayılı tüzük ile Avrupa Birliği’nin, uyum,
sosyal politikalar, kırsal kalkınma, tarımsal politikalar

çerçevesinde sağladığı yapısal ve yatırım fonlarına ortak
bir çerçeve çizilmiş ve farklı alanlarda verilen tüm mali
desteklerin ortak hedeflere yönelik olarak çalışması
sağlanmıştır. EMFF de yukarda belirtilen ortak çerçeveye
uyumlu olarak hazırlanmış olup temel amaçların daha
etkin bir şekilde yerine getirilmesi için pratik ve verimli
bir yöntem olarak algılanmaktadır.
15 Mayıs 2014 tarihinde yasalaşan EMFF’in yapısına
baktığımızda, Ortak Balıkçılık Politikası ve Entegre
Denizcilik Politikasına yönelik, Üye Devletler ile ortak
yönetim ve finansman şekli ile doğrudan yönetim ve
finansman yöntemlerini içerdiği görülmektedir. Temel
hedefleri;
• Rekabetçi, çevreci, ekonomik ve sosyal olarak yetkin
bir balıkçılık ve su ürünleri sektörü yaratmak,
9
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• Ortak Balıkçılık Politikasının uygulanmasını
kolaylaştırmak, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
bölgelerinin kalkındırılmasını sağlamak,
• AB’nin denizcilik ve balıkçılık politikalarını diğer
politikalar ile uyumlu halde yürütmek,
• Tüm bu hedeflere yönelik politikaların av çabasında
bir artışa neden olmasının önüne geçmek şeklinde
sıralanmaktadır.
FONUN BÜTÇESİ
Fonun toplam bütçesi 6 396 607 000 €’dur. Ortak
yönetim ile finanse edilecek öncelikler ile doğrudan
AB Komisyonu tarafından finanse edilecek öncelikler
olmak üzere ikiye bölünmüştür. Ortak öncelikler
AB Komisyonu ve Üye Devletler tarafından birlikte
yönetilen politika alanları için ortak finansman usulü
ile yönetilecektir. Ortak yönetim için ayrılan bütçe
5 749 331 600 € iken AB Komisyonunun yetkili
olduğu doğrudan yönetim tedbirleri için ayrılan pay
ise 647 275 400 €’dur. Bütçenin politika alanlarına
göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortak
Yönetim

Doğrudan
Yönetim
Toplam

OBP
Kontrol ve
Yaptırımlar
Veri Toplama
Denizaşırı Bölgeler
Depolama
Entegre Denizcilik Yönetimi
Toplam
647 275 400 €

4 340 800 000 €
580 000 000 €
520 000 000 €
192 500 000 €
12 350 000 €
71 055 600

ORTAK YÖNETİM KAPSAMINDA
DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR

MALİ

EMFF’in en geniş kapsamlı ve en büyük bütçeli
öncelikleri ve hedefleri ortak yönetim tedbirleri
altında toplanmıştır.
Balıkçılığın sürdürülebilir kalkındırılmasına yönelik
olarak;
Yeni gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla
balıkçıların teknelerinde, balıkçılık turizmi, restoran,
balıkçılık ve balıkçılık eğitimi konularında ve çevre
hizmetleri gibi alanlarda yapacakları yatırımlar
desteklenecektir. Bunların yanı sıra balıkçılığa yeni
başlayan 40 yaşının altındaki gençlere tekne alımında
destek sağlanmaktadır.
Balıkçılık faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması
durumlarında balıkçıların zararları tazmin
edilmektedir. Balıkçılığa kalıcı olarak son vermek
amacıyla teknelerin avcılıktan çıkartılması
durumunda mali destek sağlanmaktadır. Ayrıca, deniz
biyolojik kaynaklarının korunması için ıskarta yasağı,
seçici avcılık ve avcılığın balık stokları üzerindeki
etkisini azaltmaya yönelik yatırımlar ile biyoçeşitliliğin korunması için çöp ve atık yönetimi,
deniz ekosistemini korumaya yönelik yatırımlara mali
destek verilmektedir.

5 749 331 600 €

6 396 607 000 €

Tablo: EMFF’nin bütçe dağılımı
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Enerji verimliği ve iklim değişikliğinin azaltılması
kapsamında, teknelerin emisyon salınımını azaltıcı
ekipman alımı, enerji verimliliği planlamaları, motor
değişimi ve modernizasyonu fon kapsamındadır.
Ayrıca, katma değer atışı ve ürün kalitesini artırmak
için işleme, pazarlama ve doğrudan satışta gerekli
yatırımlara destek sağlanır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinin
kalkındırılmasına yönelik olarak;

kapalı devre sistemlerin kurulumu ile yem, su, ilaç ve
enerji kullanımında verimliliği artırıcı ve yenilenebilir
enerji kullanımına yönelik yatırımlara mali destek
sağlanmaktadır.
Sürdürülebilir yetiştiricilik yöntemlerini benimsemiş
yeni çiftliklerin kurulumu ile organik yetiştiricilik
mali destek kapsamındadır. EMFF, ayrıca, yetiştiricilik
çiftliklerinde sigortalamaya destek sağlamaktadır.

sürdürülebilir

Balıkçılık ve yetiştiricilik bölgelerinin sürdürülebilir
kalkındırılmasına yönelik olarak;

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yenileşmeyi teşvik
etmek için teknoloji geliştirme, çiftliklerde özellikle
çevre üzerindeki etkiyi azaltıcı bilimsel bilgi üretme,
üretimde balık eti ve yağına bağımlılığı azaltıcı,
kaynakların sürdürülebilir kullanımına, çiftliklerde
hayvan sağlığı ya da yeni ve sürdürülebilir üretim
yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar
desteklenecektir.

Birlik güdümlü yerel kalkınma stratejileri ve
balıkçılık yerel eylem gruplarına yönelik olarak
istihdamı artırmak ve bölgeler arası uyumu sağlamak
için ekonomik büyümeye, istihdam yaratmaya ve
balıkçılık bölgelerinde balıkçılık faaliyetleri ile deniz
ekonomisindeki faaliyetleri çeşitlendirmeye yönelik
yatırımlara mali destek sağlamaktadır.

Kültürü
yapılan
yetiştiricilik
türlerinin
çeşitlendirilmesinin yanı sıra ürün kalitesini ve katma
değeri artırıcı yatırımların ve yetiştiricilik tesislerinde
gelir türünün çeşitlendirilmesine yönelik tamamlayıcı
yatırımlar desteklenmektedir. Yetiştiricilik tesislerinde

EMFF, piyasa düzenlemesi kapsamında, üretici
örgütlerinin gerçekleştirdiği depolama faaliyetlerine
mali yardımda bulunmaktadır.
Ayrıca, EMFF
balıkçılık ve su ürünleri için yeni pazarların
oluşturulması, satış yerlerinde ürünlerin koşullarının
iyileştirilmesi, katma değeri ve kaliteyi artırıcı
faaliyetlere mali destek sağlamaktadır. İthalata
bağımlılık, tüketim alışkanlıkları gibi konularda
piyasa araştırmaları ile ulusal veya bölgesel çapta
sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri hakkında
farkındalık yaratma faaliyetleri de EMFF ile
desteklenmektedir.
İşleme sektöründe, insan tüketimine uygun olmayan
balıkları ve yan ürünleri ekonomiye kazandıracak
işleme sistemleri için gerekli yatırımlar teşvik
edilmektedir. Yeni ürün geliştirme, işlemede daha etkin
yöntemlerin kullanımı ile yönetim ve organizasyonda
verimliliği artıcı yöntemlerin uygulamasına geçiş için
gerekli yatırımlara da mali destek sağlanmaktadır.
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EMFF’te ortak yönetim ve finansman kapsamında
yer alan bir diğer husus ise kontrol ve yaptırımlar
konusudur. 1380/2013 sayılı tüzüğün 36.
maddesinde yer alan izleme, denetleme ve kontrol
politikaları kapsamında izleme sistemlerinin
kurulumu, modernizasyonu ve geliştirilmesi ile risk
yönetimi, radar sistemleri ve veri ağı oluşturmak
için gerekli yatırımlara mali destek sağlanmaktadır.
Ayrıca, bilimsel veri toplama, veri yönetimi ve
bu verinin kullanımı teşvik edilmektedir. Deniz
memelileri, balıkçıl kuşlar ve ıskarta avcılığa ilişkin
bilimsel veri toplama faaliyetleri ile Üye Devletlerin
bölgesel işbirliği ile gerçekleştirecekleri araştırmalar
teşvik edilmektedir.
Ortak yönetim ile son olarak, Entegre Denizcilik
Politikası kapsamında, deniz denetleme, özellikle,
ortak bilgi paylaşım ortamı ve deniz çevresini
korumaya yönelik faaliyetlere mali destek
sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Üye Devletlerin
deniz çevresi, biyo-çeşitlilik ve deniz koruma alanları
konusunda bilgilerini artıracak işbirliği faaliyetleri
desteklenmektedir.
EMFF ve Üye Devletlerin ortak yönetiminde
yer alan hükümlerin finansmanında, EMFF’ten
karşılanacak kısım, yapılacak yatırım ya da masrafın
en fazla %75’ini en az da %20’sini kapsamaktadır.
Devlet yardımları ise toplam yatırımın en fazla
%50’sini kapsayabilmektedir.
DOĞRUDAN YÖNETİM KAPSAMINDA MALİ
DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR
EMFF,
Entegre
Denizcilik
Politikasının
uygulanmasını kolaylaştırmak ve katkı sağlamak
amacıyla, Üye Devletleri entegre denizcilik
politikasının uygulanmasına katılımını teşvik
etmek, Üye Devletler arasında işbirliği ve diyaloğu
geliştirmek, aralarındaki sorunları gidermek ve deniz
havzaları stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kamu sektöründen ulusal, yerel ve bölgesel aktörlerin
12

katılımı ile turizm sektörü, akademisyen, normal
vatandaş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin
katıldığı sektörler arası işbirliği platformlarının
oluşturulması ve Üye Devletler arasında bilgi
paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca,
uluslararası düzlemde, üçüncü ülkeler ile Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin kabulü
ve uygulanması yönünde görüşmeler yapması
planlanmaktadır. Denizcilik konularının entegre
yönetimi konusunda insanların bilinçlendirilmesi ve
farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.
Balıkçılık ve yetiştiricilik hakkında bilimsel tavsiye
ve bilginin oluşturulması veya bilgi ve bilimsel
tavsiyenin ortaya konması için yapılacak pilot
proje, bağımsız bilim adamlarından oluşan çalışma
gruplarının oluşturulması, bilim adamlarının
uluslararası toplantılara katılımının sağlanması,
sürdürülebilirliği sağlamak için denizde yapılacak
araştırmalar, balıkçılık ve su ürünleri yönetiminde
Komisyonun ihtiyaç duyabileceği bilimsel ve
teknik bilginin temini, Üye Devletler arasında bilgi
toplama, veri yönetimi ve paylaşımı konusunda
yapılacak çalışmalar teşvik edilmektedir.
Sonuç olarak, EMFF, denizcilik ve balıkçılık
politikaları tek fonda birleştirilerek yönetim yükü
ve koordinasyon sorununa çözüm olabilecek bir

İnceleme
yapıdadır. Uzun reform sürecinde AB Komisyonu’nun
önerileri AB Konseyi ve Parlamentosu tarafından
törpülenerek Komisyonun yetkili olduğu alanlar
sınırlandırılmıştır. 2011 yılında AB Komisyonun
hazırladığı ilk EMFF tüzük önerisinde yer alan
denetleme ve para akışına ilişkin AB Komisyonuna
tanınan yetkilerin sınırlandırıldığı ve Üye
Devletlerin yetkilerini eskiden olduğu gibi koruduğu
görülmektedir. Buradan OBP’de hala ulusal
yönetimlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

yetiştiriciliği, atık yönetimi, çevre koruma, deniz
araştırmaları ve madenciliği gibi birçok sektörü birlikte
ve eşgüdüm ile yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca,
bilim adamı, kamu görevlisi ve sektör temsilcilerinin
veri toplama, eğitim, ortak proje ve yatırım, strateji
belirleme ve yenileşme gibi daha birçok konuda iletişim
ve etkileşim içerisinde olmasını hedeflemekte ve buna
yönelik tedbirler sunmaktadır. Bu anlamda, EMFF’in,
sektörler arası işbirliğinin yanı sıra, aktörler arası
işbirliği konusunda da Avrupa Balıkçılık Fonu’ndan
daha planlı ve kapsamlı olduğu belirtilebilir.

EMFF’nin, özellikle su ürünleri sektörünün her
aşamasında enerji verimliliğine, yenileşmeye, çevreye
verilen zararı azaltmaya ve sürdürülebilirliğe önem

Son olarak, EMFF’te özellikle su ürünleri
yetiştiriciliğinin önem kazandığı ve balıkçılığa verilen

verdiği görülmektedir. Ancak, sürdürülebilirlik sadece
sektörün ekonomik sürdürülebilirliği değil, sektörün
her aşamasının ve küçük balıkçılık bölgelerinin sosyoekonomik sürdürülebilirliği olarak anlaşılmalıdır.
Komisyonun denizcilik ve balıkçılık politikasını
birlikte yürütmek istemesinin amaçlarından biri olan
bu sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik politikası, turizm,
deniz ulaşımı, enerji üretimi, balıkçılık ve su ürünleri

desteklerin hemen hepsinde av çabasını sınırlandırma
kaygısının yer aldığı görülmektedir. Fon’un en büyük
başarısı sektörler arası ve aktörler arası işbirliği ve
etkileşime yönelik tedbirleri barındırması iken, Üye
Devletlerin geniş yetkilerinin Fonun yönetiminde
ve eşgüdümünde zayıflıklara yol açması muhtemel
görünmektedir.

KAYNAKLAR
1.REGULATION (EU) No 508/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC)
No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No
1255/2011 of the European Parliament and of the Council.
2) REGULATION (EU) No 1303/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17
December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European
Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European
Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and
repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
3) REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11
December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC)
No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council
Decision 2004/585/EC
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İstatistikler
OTP Konusunda Eurobarometer Araştırması
Avrupa Birliği’nin kamuoyu araştırma birimi olan “Eurobarometer”, Avrupalıların “Tarım ve Ortak Tarım Politikası”
hakkındaki görüşlerine ilişkin yaptığı bir araştırmayı Mart 2014 tarihli raporuyla paylaşmıştır. Araştırmaya 28
üye devletten toplam 27 919 Avrupalı katılmıştır. Araştırmanın Ortak Tarım Politikası reformundan hemen sonra
gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir. Araştırma kapsamında Avrupa vatandaşlarına yöneltilen bazı sorular ve verilen
cevapların oranları aşağıdadır:
Örnek soru 1: AB çiftçilere gelirlerini dengelemeleri
için mali destekler sağlamaktadır. Verilen bu destekler,
AB üyesi devletlerin toplam kamu harcamalarının
%1’ine ve AB bütçesinin %40’ına tekabül etmektedir.
Sizce verilen bu destek “çok az” mı, “yeterli” mi, yoksa
“çok fazla” mı?
“Yeterli” cevabının en yüksek oranda olduğu ülkeler:
Çek Cumhuriyeti (%57), Litvanya (%56), Finlandiya
(%56); “çok az” cevabının en yüksek oranda olduğu
ülkeler: Letonya (%49), Romanya (%43), İspanya
(%41); “çok fazla” cevabının en yüksek oranda olduğu
ülkeler: Danimarka (%38), Hollanda (%35), İsveç
(%35).

Örnek soru 2: Süt ve süt ürünleri satın alırken, aşağıda sıralanan faktörlerden hangisi tercihinizi etkiler?

Araştırma sonuçlarına göre; bütün üye devletlerde süt ve süt ürünlerinin satın alınmasında “kalite” en belirleyici faktördür.
Üye devletler arasında “kalite”nin en yüksek oranda olduğu ülkeler Malta (%78), Litvanya (63) ve Hollanda (%63)’dır.
Macaristan (%37) ve Portekiz (%36)’de “fiyat” seçeneği AB ortalamasının üzerinde görülmektedir. “Menşe” seçeneğinin
en yüksek oranda olduğu ülkeler ise Avusturya (%36), Finlandiya (%33), İtalya (%33) ve Yunanistan(%33)’dır.
Bahsekonu araştırmaya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_en.pdf
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Ülke Tanıtımı
MACARİSTAN (HU)

“Turp, sabah zehir, öğlen yemek, akşam da ilaçtır.”

					

Macar Atasözü

• Tarım, toplam GSYH’nin %3,4’ünü oluşturur (2013 ).
• Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 7,4’üne
tekabül eder (2012).
•
Macaristan’ın
tarımsal
üretiminde
tahıl,
patates,ayçiçeği, mısır ve şeker pancarı üretimi öne
çıkar. Hayvansal ürünlerde ise domuz ve tavuk üretimi
yaygın olarak yapılır. Bitkisel üretim toplam tarımsal
hasılanın %64,2’sini,hayvansal üretim ise %35,8’ini
oluşturur (2013)
• 2013 yılında Macaristan, 8,2 milyar Avro’luk tarımsal
ihracat,
4,6 milyar Avro’luk tarımsal ithalat gerçekleştirmiştir.

Macar mutfağı, Macar kültüründe büyük
öneme sahiptir. Yemeklerde, Macaristan
menşeli bir ürün olan paprika kullanılır
ve bu nedenle Macar yemekleri genelde
baharatlı olarak kabul edilir. Geleneksel
yemekleri ağırlıklı olarak et ve et ürünleri,
sebze ve meyveler ile süt ürünlerine
dayanmaktadır. Gulaş’ın ulusal yemek
olarak baş tacı edildiği Macar mutfağının
öne çıkan yemekleri arasında Pörkölt
(et yahnisi), Töltött kaposzta (lahana
sarması), Halaszle (paprikalı balık
çorbası) ve Palacsinta (krep) yer alır.

Balaton Gölü
Macaristan, yüzölçümünün %63’üne tekabül
eden 5.9 milyon hektar tarımsal araziye sahiptir.
Ormanlar da dahil edildiğinde 7.7 milyon
hektar işlenebilir arazinin %75’i özel mülkiyet
olup %45’inde şirket ya da kooperatif gibi
organizasyonlar tarafından üretim yapılmaktadır.
Orta Avrupa’nın en büyük gölü olan Balaton
balıkçılık açısından da büyük öneme sahiptir.

Gulaş
Aynı dil ailesinden gelen Macarca ve Türkçe’de
birçok ortak kelime bulunur ve cümle yapılarında
da benzerlik görülür.
Macaristan dünya tarihinde yer alan birçok
önemli şahsiyeti yetiştirerek dünya mirasına
önemli katkılar sağlamıştır.
C vitaminini keşfeden Albert Szegent-Györgyi,
Holografyi bulan Dennis Gabor, Rubik küpünün
mucidi Ernö Rubik, dünyaca ünlü piyanist ve
klasik müzik bestecisi Franz Liszt ve futbolcu
Ferenc Puskas bulunmaktadır. Ayrıca ünlü
Hollywood yıldızları Zsa Zsa Gabor ve Tony
Curtis de Macar asıllıdır.
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Zsa Zsa Gabor

Franz Liszt

Tony Curtis

Biliyor Musunuz ?
Avrupa Parlamentosu Seçimleri
8. kez yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri 22-25 Mayıs
2014 tarihleri arasında AB genelinde gerçekleştirilmiştir.
Katılım oranının %43 olduğu seçimlerde, Hrıstiyan Demokratlar oyların %29,4’ünü alarak parlamentodaki siyasi gruplar içerisinde birinci sıraya yerleşmiştir. Sosyalistler
oyların %25,4’ünü alarak ikinci, Muhafazakar-Reformcular
%9,3 ile üçüncü, Liberaller %8,9 ile dördüncü, Avrupa Birleşik Solu %6,9 ile beşinci, Yeşiller %6,7 ile altıncı ve Avrupa
Özgürlük ve Demokrasi Grubu %6,4 ile yedinci olmuştur.
Bunun yanı sıra milliyetçi-aşırı sağcı partilerin oylarını
ciddi oranda artırmış olmaları seçimlerin en dikkat çekeci sonuçlarından biri olmuştur. Zira bu partiler Fransa’da
birinci, Hollanda’da ikinci ve Avusturya’da üçüncü sıraya
yerleşmiştir. Avrupa genelinde de %6,92’lik bir oy oranına erişmiş ve Parlamento’da toplam 52 adet sandalyeye
sahip olmuştur.

Uzman Gözüyle
Aylık süreli yayın

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

Yayın Danışmanları

Katkıda Bulunanlar (devam)

G. Şahika ATILGAN
Yayın Koordinatörü
Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
Haber ve Görsel Yayın Koordinatörü

Arzu YÜRÜKÇÜ
F. Ömer TİRYAKİOĞLU
Nursel KILIÇ
Tamer KÖSE
Katkıda Bulunanlar

İlknur KAYABAŞI
Gülçin Elif SÖĞÜT
Neslihanece KORKMAZ
Yahya KARAKUŞ
Esra ÜNAL
Şenel Birceyudum EMAN
Doğuş Gökhan ÇEVİK

Murat ASLAN
Ahmet Berkay BULUTCU

Soru ve önerileriniz için e-posta adresimiz: uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
www.tarim.gov.tr/abdgm
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