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AB Komisyonu, gıda ambargo-
suna karşı Kasım sonuna kadar 
125 milyon Avroluk kaynağı 
devreye sokma kararı aldı.

Endonezya’da 20 Ağustos tari-
hinde FAO tarafından “Global 
Sağlık Güvenliği Gündemi 
Toplantısı” gerçekleştirildi.

AB Komisyonu kendilerine 
ayrılan kotaları aşan 10 ülke-
nin 2014 kotalarında indirime 
gidileceeğini duyurdu. 

Sayfa 3’te...     Sayfa 4’te...     Sayfa 5’te...     

Ekonomik kalkın-
ma ile bağlantılı 
olarak tarım sektö-
rünün bu ülkelerin 
ekonomilerindeki 
önemi büyük oran-
da azalma eğilimi-
ne girmiştir. Geçen 
on yıl içerisinde 
AB-10’daki tarım 
sektörünün istih-
damdaki payı azal-
mış, daha az sayıda 
daha büyük işlet-
meler ortaya çıkmış, 
tarımsal eğitimin yaygınlaşması ile profesyonel-
leşme oranı ve işgücü verimliliği artmıştır. Bunun 
yanı sıra AB-10 ülkeleri bağlamında tarımsal gelir-

ler, tüm ekonomi 
kapsamındaki genel 
ücret ve maaşların 
artışından ve eski 
Üye Devletlerdeki 
tarımsal gelirlerin 
artışından daha hızlı 
biçimde artmıştır. 
Üyelikten sonra 
AB-10’da yaşanan 
değişimler bunlar-
la sınırlı kalmamış, 
yapısal modernleş-
me yatırımlarının 
artması ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, arazi mülkiyeti, arazi 
fiyatlarının gelişimi ve tarımsal ürünlerin ticaretini 
de kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Avrupa Birliği, 2004 yılında gerçekleşen genişlemeyle birlikte 25 üyeli bir yapıya sahip olmuştur. 
Yeni üyelerin (AB-10) tarım ve tarım-gıda sektörleri, üye olmalarından sonraki 10 yılda önemli 
değişimler geçirmişlerdir. 
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Editörden...

Değerli Okuyucularımız,

2014 yılı AB genişlemesi için önemli bir tarih. Bu yıl, Kısaca AB-10 diye adlandırılan 
Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, 
Malta ve Güney Kıbrıs AB üyeliğinin 10. yılını kutluyor. 

Bu sayımızdaki inceleme yazımızı, AB üyeliğinin bu on ülkeni tarımına etkilerini inceleyen 
özel raporun geniş bir özetine ayırdık. Bu çerçevede, Ortak Tarım Politikası’na (OTP) geçişin 
modernizasyon, profesyonelleşme, karlılık gibi etkilerine karşılık, tarımın ekonomi içindeki 
öneminin azalması gibi etkileri de olduğu dikkati çekiyor. Diğer yandan, bu on ülkenin ve 
ardından 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyeliğinin Avrupa kamuoyunda 
yarattığı memnuniyetsizlik ve özellikle tarımda “yük üstlenme” duygusu, önümüzdeki yıllarda 
yaşanacak olası genişleme dalgalarını da sekteye uğratmış görünüyor. 

İnceleme yazımıza kaynak teşkil eden bu rapor vesilesiyle ülkemizin OTP’ye dahil olmasının 
olası etkilerini araştıran ve değişik senaryolar itibariyle değerlendiren güncel ve kapsamlı 
bir analizin eksikliğini de buradan hatırlatmakta yarar görmekteyiz. Özellikle akademik 
çevrelerden bizi takip eden okurlarımızı bu tarz çalışmalar yapmaya davet ediyoruz.  

Serbest köşemizde ise veteriner halk sağlığına global bir bakış atmaya çalıştık. Özellikle 2014 
yılı gündemine yerleşen Ebola virüsü bu yazının satır başları arasında yer alıyor. 

“Ülke Tanıtımı” bölümümüzde, başta Kafka olmak üzere birçok sanatçıya ev sahipliği yapan 
Çek Cumhuriyeti ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. 

Haberler, güncel mevzuata ilişkin bilgiler, istatistik ve ÇMVA Köşesi yine sizlerle birlikte. 
Tarım ve Balıkçılık Konseyi (AGRIFISH) Ağustos ayında toplanmadığı için sizlere Konsey 
Kararlarını sunduğumuz köşemize bu sayımızda yer veremedik. Ancak “Biliyor musunuz?” 
köşemizde Avrupa Birliği’nin en eski Konsey konfigürasyonlarından biri olan AGRIFISH ile 
ilgili genel bir tanıtım yapmayı seçtik. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
AB’DEn RuS AMBARGOSunA KARşI önlEM

İsrAİl’Den AB’ye tArım ürünlerİ İhrAcAtı     
Avrupa Komisyonu sene başında İsrail’den ithal edilecek 
tarım ürünleri için yalnızca 1967 öncesi uluslararası 
tanınmış sınırlar içinde üretilen ürünlere verilen 
sertifikaları kabul etme kararı almıştı. Bunun ardından 
İsrail Tarım Bakanlığı, işgal edilen topraklarda üretilen süt 
ve kanatlı et ürünlerinin AB’ye ihracını yasakladı. Verilen 

bu kararla işgal bölgelerinde üretilen tarım ürünleri artık 
yalnızca iç pazarda yer alacak ya da AB dışındaki ülkelere 
ihraç edilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

AB Komisyonu, Rusya’ya yönelik ekonomik içerikli 
yaptırımlara karşı bu ülkenin devreye soktuğu “gıda 
ambargosu” uygulamasının ilgili sektörleri olumsuz 
etkilememesi amacıyla çabuk bozulan bazı meyve ve sebzeler 
için Kasım sonuna kadar 125 milyon Avroluk kaynağı 
devreye sokma kararı aldı.

AB Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu 

üyesi Dacian Cioloş’un sözcüsü Roger Waite, bu kaynağın 
domates, havuç, beyaz lahana, biber, karnabahar, hıyar, 
turşuluk salatalık, elma, mantar, armut, üzüm, kırmızı 
meyveler ve kivi için kullanılacağını söyledi.

AB Komisyonu’nun ayırdığı kaynak, pazardan çekerek 
ücretsiz dağıtma ve hasadı yapılamayan ürünler için telafi 
amacıyla kullanılacak.

Kaynak: www.euractiv.fr

Kaynak: www.europaforum.public.lu

FASIL 13
FASIL 11

AB Komisyonu, çabuk bozulan bazı 
meyve ve sebzeler için aldığı önlemlerin 
benzerlerini süt ürünleri için de devreye 
sokma kararı aldı.

önlemler tereyağı, yağı alınmış süt tozu 
ve bazı peynir türlerini kapsıyor.

AB Komisyonu, alınan karar çerçevesinde 
özel depolama yardımı’nı devreye 
sokarak ilgili ürünlerin günlük depolama 
maliyetlerini 3-7 aylık bir dönem için 
karşılayacak.
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BAZI ÜRÜnlER KARA lİSTEDEn ÇIKARIlDI 

tUrUnçgİller İthAlAtınA sıkı kUrAllAr

hAyvAn sAğlığının İzlenmesİ Önem tAŞıyOr

laktoz içermeyen süt ve günlük ürünler, hayvansal ve 
bitkisel protein konsantre tozları, belirli besleyici ve diyet 
takviyeleri, somon balığı, alabalık ve birçok sebze Rus 
tüketicilerin baskısı ile kara listeden çıkarıldı. Avrupa’nın 
süt ürünleri endüstrisinin çıkarlarını gözeten Avrupa Süt 
Ürünleri Birliği (The European Dairy Association – 
EDA) Medvedev’in ticaret ambargosundaki bu gevşetmeyi 

memnuniyetle karşıladı. 

Rusya ve Doğu pazarları yönetim kurulu başkan vekili 
Mika Koskinen Rusya’da birçok laktoza toleranslı tüketici 
olduğunu ve Valio’nun şirket olarak, tekrar tüketicilere 
hizmet vermekten mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: PAN Europe

FASIL 12

AB Komisyonu tarafından, Güney Afrika’dan 
ithal edilecek turunçgil ürünlerine ilişkin yeni 
sıkı ithalat gereklilikleri getirildi. Söz konusu 
önlemler, AB ürünlerini Avrupa’da doğal 
olarak var olmayan ve zararlı bir bitki hastalığı 
olan turunçgil siyah lekesinden korumak 
amacıyla uygulanmaya başlandı. Bu yeni 
önlemlere göre, Güney Afrika’dan ithal edilen 
turunçgiller, hasat öncesi ve sonrası kimyasal 

işlemlerin kayıt altına alınması, paketleme 
tesislerinin zorunlu kaydı ve turunçgil 
bahçelerinin yerinde resmi denetimlere tabi 
tutulması gibi daha sıkı kurallara tabi olacak. 
Turunçgil siyah lekesi hastalığının AB’ye 
girmesinin, çoğunlukla Güney Avrupa’da 
bulunan turunçgil üretim alanları için ciddi 
bir tehdit oluşturabileceği düşünülüyor.

AB’den Haberler

Kaynak:Globalmeatnews

Kaynak: EU Rapid

Endonezya’da 20 Ağustos tarihinde Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım örgütü (FAO) tarafından 
çeşitli ülkelerin sağlık ve tarım bakanlarının 
katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda 
hayvan hastalıklarının izlenmesinin insan 
hastalıklarının önlenmesinde büyük öneme sahip 
olduğu belirtildi.

Cakarta’da düzenlenen Global Sağlık Güvenliği 
Gündemi toplantısına insan ve hayvan sağlığı 

yetkilileri ile dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanlar 
katılım sağladı, toplantıda insan sağlığı sistemlerinin 
güçlendirilmesi amacıyla nasıl bir işbirliği yapılması 
gerektiğine dair tartışmalar gerçekleştirildi. 

FAO yetkilileri halk sağlığının korunması açısından 
hayvan hastalıklarının ‘‘zayıf halka’’ olduğunu, 
izleme sistemlerine yönelik desteğin sürdürülmesi 
için çaba sarf ettiklerini dile getirdiler.
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AB’den Haberler

hAyvAn sAğlığının İzlenmesİ Önem tAŞıyOr
Kaynak: PAN Europe

FASIL 13

Kaynak:Globalmeatnews

AB Komisyonu 10 Üye Devletin 2013 yılında kendilerine 
ayrılan kotaları aştıkları için 2014 yılında bu devletlere 
ayrılan av kotalarında 2013 yılı kota aşım miktarları kadar 
indirime gidileceği duyuruldu. Maria Damanaki konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, aşırı avcılık ile mücadele etmek 
için, kurallara harfiyen uyulması gerektiğini ifade etti. 
Ancak, kurallara uyum konusunda eksikliklerin olduğunu 
belirtti. 2013 yılında, sadece 10 ülkenin kotalarını aşmasının 
önceki yıllara göre memnuniyet verici olduğunu belirtti. 
AB kurallarına göre iki yıl üst üste kota aşımı yapan 
Üye Devletlerin bir sonraki yıl için ayrılan kotası, kota 

aşım miktarına ek 
olarak, cezalandırma 
amaçlı %5 daha 
azaltılmaktadır. Eğer Üye 
Devletlerin o tür için azaltılacak 
kotası yoksa başka bir tür için 
ayrılan kotada indirime gidilmektedir. 
2013 yılında kota aşımı yapan Üye 
Devletler; Belçika, Danimarka, Yunanistan, 
İspanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya, 
Portekiz ve Birleşik Krallık şeklinde sıralanmaktadır.

Kaynak: EU Rapid

AB’nin yeni deniz saha planlaması 
tüzüğü, denizdeki çeşitli ekonomik 
faaliyetlerin yönetimini ve 
koordinasyonunu düzenliyor. Maria 
Damanaki, konuya ilişkin olarak 
denizdeki ekonomik faaliyetlerin 
sürdürülebilir gelişmesi adına, 
değişikliğin memnuniyet verici 
olduğunu belirtti. Denizin kullanımı 
ile ilgili potansiyel çatışmaları 
engelleyeceğini ve deniz çevresine 
insan etkisinin daha iyi yönetileceğini; 

böylece çevrenin korunacağını ekledi. 
Düzenlemeye göre Üye Devletlerin 
ulusal deniz saha planlamaları, 
AB’nin belirlediği minimum 
standartları sağlamak zorunda. Ancak, 
Üye Devletler, ulusal planlarının 
içeriğini ulusal önceliklerine göre 
hazırlama özgürlüğüne sahip.  
Üye Devletler yeni düzenlemeyi 
Ekim 2016’ya kadar ulusal 
mevzuatlarına aktarmakla yükümlü.

Denİz sAhA PlAnlAmAsınDA DeğİŞİklİk

2007-2013 yılları arasında geçerli 
olan EFF’in Balıkçılık Bölgelerinin 
Kalkındırılması (4. Eksen) 
bileşeninin uygulanmasına ilişkin 
rapor yayımlandı. 4. Eksen, yerel 
işbirliğini geliştirmeye, küçük ölçeli 
balıkçıların gelirlerini artırmaya 
ve sürdürülebilirliğini sağlamaya 
yönelik tedbirler içeriyor. Raporda, 
EFF’nin 4. Eksenine ayrılan 
bütçenin Eylül 2013’e kadar 

%67’sinin kullanıldığı  ve balıkçıların 
genellikle, ekonomik faaliyetlerini 
çeşitlendirmek, çevreye verilen 
zararı azaltmak için proje sundukları 
belirtilmekte. Raporda ayrıca, 4. 
Eksenin 8000 kişiye yeni iş yaratığı 
ve 220 işletmenin kurulmasını 
sağladığı ifade ediliyor. Rapora DG 
MARE’nin sayfasından ulaşabilir.

eFF’nİn 4. eksenİne İlİŞkİn rAPOr 
Kaynak: The FishSite

Kaynak: AB Komisyonu

AşIRI AVlAnMA İlE MÜCADElE

 Kaynak: Avrupa Komisyonu 



6

    

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı

ÇMVA sistemi kullanılarak, ülkelerin tarım işletmeleri hakkında her türlü mikro-ekonomik çıkarımlar da 
yapılabilmektedir. Aşağıda, Portekiz ve Macaristan’daki tarım işletmelerinin ÇMVA verileri neticesinde ortaya çıkan 
mikro-ekonomik yapıları karşılaştırılmıştır. Tablolarda yer alan veriler, ortalama işletme değerlerini göstermekte olup, 
tipoloji bazlı sınıflandırılmıştır. 

Kaynak: AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü yayınları, 2012 ÇMVA verileri  

MİKRO-EKONOMİK GÖSTERGELER

Kırsal Kalkınma Destekleri (€) Tarımsal faaliyetlerden elde edilen 
toplam gelire bakıldığında süt 
üreticiliğinin Macaristan’da Portekiz’e 
nazaran daha popüler olduğu 
görülmektedir. Macaristan tarımının 
katma değerinin büyük bir bölümünü 
süt gelirleri sağlamaktadır. Grafikten 
de 

görüleceği üzere süt üreticiliği tipolojisi 
kırsal kalkınma desteklerinden en fazla 
yararlanan tipoloji konumundadır. 
Her iki ülkede de sebze üreticileri 
kırsal kalkınma desteklerinden çok az 
yararlanmaktadır. Hatta süt üreticileri 
her iki ülkede de en borçlu kesim 
olmakla beraber Macaristan’da borç 
oranı Portekiz’in yaklaşık 6 katıdır. 

Net Kar (€)
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Veteriner Halk Sağlığına Global Bakış

FAO (Dünya Tarım örgütü), WHO (Dünya Sağlık 
örgütü) ve OIE (Dünya Hayvan Sağlığı örgütü) 
veteriner halk sağlığını (VHS), veteriner hekimliğin 
anlaşılıp, uygulanması yoluyla insanlığa fiziken, 
mental ve de sosyal anlamda bir katkı olarak 
yorumlamaktadır. VHS, bu anlamda genellikle, 
zoonotik hastalıkların önlenmesi ve gıda güvenilirliği 
konularının anlaşılmasıdır. Disiplinlerarası takım 
çalışması, problemlerin çözümü, araştırma ve kontrol 
programlarının uygulanması ve iletişimin sağlanması 
bakımından önem taşır. Aynı şekilde, hayvan yemi 
de, bulaşıcı hastalıkların yayılması, hatta bu vasıtayla 
insanlara sıçraması bakımından halk sağlığı üzerinde 
rol oynamaktadır. örneğin; BSE, Salmonella ve E.coli 
kaynaklı bulaşanların yem endüstrisi ve insan sağlığı 
açısından oluşturduğu riskleri 
ancak bu hastalıkların kontrolü 
ile azaltılabilir. Zoonotik 
hastalıklar ( Brusellozis, Hidatik 
Kist, Ekinokok, HPAI gibi) 
olarak adlandırılan, insanlar 
ve hayvanlar arasında hastalık 
geçişleri global bir risktir. Bu 
sebeple, zoonozların kontrolünde, 

- uluslararası, bölgesel ve ulusal 
düzenleyici programlar,

- İnsan ve hayvanlara yönelik 
sağlık sektörleri arasında iletişim 
ve işbirliği,

- Hizmet aktarımı ve sistem 
kapasitesinin güçlendirilmesi,

- VHS ve gıda güvenilirliği 
konularında halk farkındalığının 
arttırılması,

- Paydaşlar arası işbirliktelikleri

- Gelişmiş politika araçları önem taşır.  

Global Hayvan Hastalıkları Bilgilendirme Sistemi 
(EMPRES-i), web tabanlı bir uygulama olup, bölgesel 
ve global hastalık bilgilerini düzenler. Böylece, yüksek 
önem taşıyan bulaşıcı hayvan hastalıkları ve bildirimi 
zorunlu zoonozlara yönelik bu erken uyarı sistemiyle 
ticarete konu engellerin ortadan kaldırılarak, insan ve 
hayvan sağlığına yönelik acil müdahale tedbirlerinin 

ulusal, bölgesel ve uluslararası alanlarda alınması için 
müdahale politikaları işlerlik kazanır. 

Ağustos ayı içerisinde EMPRES’e girişi yapılan 
zoonotik önem taşıyan hastalıklar ve görüldüğü 
ülkeler başlıca; Polonya, letonya, litvanya ve Rusya 
Federasyonu’nda Afrika Domuz Vebası, Cezayir ve 
uganda’da şap Hastalığı, Makedonya, Bulgaristan, 
İtalya ve Yunanistan’da Mavi Dil, Kazakistan’da Anthrax, 
Kore’de şap ve H5n8, Tunus’ta şap, Botswana’da Rift 
Vadisi Humması, Hırvatistan’da Batı Vadisi Humması, 
Peru’da Kuduz ve Brucella melitensis, Azerbaycan, 
İran ve Türkiye’de lumpy Skin’dir. Bu veriler her gün 
güncellenmekte olup, ilgili web sayfası üzerinden takip 
edilebilmektedir.

Afrika’nın batısında ortaya çıkan ölümcül zoonotik, 
epidemik etken Ebola virüsü 
(Hemorajik Ateş) salgını; 2014 
yılı içerisinde Mart ayından 
günümüze WHO verilerine göre 
960’ın üzerinde kayıp ile gündeme 
yerleşmiştir. Başlıca, Afrika’nın Gine, 
Sierra leone ve liberya ülkelerinde 
görülen virüs, özellikle uluslararası 
havaalanının aktif işler olduğu 
başkent Gine’den diğer ülkelere 
sıçramıştır. İlk defa, 1989-1990-
1992-1996 yıllarında Filipinler’de 
domuzlarda tespit edilen Ebola-
Reston tipi bu virüsten, Ebola 
insanlarda; Reston ise hayvanlarda 
ölümcüldür. İnsanlarda hastalığa 
sebebiyet veren ancak ölümcül 
olmayan Reston, Afrika Ebola virüsü 

kaynaklı olup, öncelikli olarak  maymunların yaşamını 
tehdit etmektedir. Ebola virüsünün vahşi hayvanlardan 
insanlara bulaşması, ancak hasta veya ölü memeli 
hayvanların (goril, antilop, porsuk, şempanze gibi) kan 
veya organlarının direkt insana teması ile gerçekleşir. 
İnsandan insana bulaşma ise, ancak hastalanmış insanda 
semptomlar belirginleştikten sonra, direkt temas veya 
hasta/ölü sekresyonlarına teması ile söz konusudur. 
Erken teşhis tedaviye yardımcı bir unsur olup, ölüm 
oranı %90’dır. 1990’larda ABD, 1996’da Avrupa’da 
görülen bu hastalık, halen biyomedikal araştırma 
alanında gelişime ihtiyaç duyulan bir alandır. 

Başak OKSAY
 AB uzmanı

Kaynak: AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü yayınları, 2012 ÇMVA verileri  
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1. Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2014/34), 06.08.2014, No: 
29080

2. Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35), 
08.08.2014, No: 29082

3. Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31), 15.08.2014, No: 29089

4. Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/32), 15.08.2014, No: 29089

5. Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.08.2014, No: 29090

6. Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2014/33), 23.08.2014, No: 29097

1. Türkiye’den insan tüketimine yönelik çift kabuklu yumuşakçalar ithalatına koruma önlemleri 
getiren 743/2013 sayılı Uygulama Tüzüğünü kendi uygulama dönemine ilişkin olarak tadil eden, 
1 Ağustos 2014 tarih ve 840/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

2. Tüm hayvan türleri için bir yem katkı maddesi olarak DL-selenomethionine 
ruhsatlandırılmasına ilişkin 4 Ağustos 2014 tarihli ve 847/2014 sayılı Komisyon Uygulama 
Tüzüğü

3. Tüm hayvan türleri için bir yem katkı maddesi olarak Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, 
Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 ve Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 preparatlarının 
ruhsatlandırılmasına ilişkin 4 Ağustos 2014 tarihli ve 849/2014 sayılı Komisyon Uygulama 
Tüzüğü

4. Tüm hayvan türleri için bir yem katkısı olarak L-metiyonin ruhsatlandırılmasına ilişkin 5 
Ağustos 2014 tarihli ve 852/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

5. Aflatoksin ile bulaşma riski nedeniyle bazı üçüncü ülkelerden belirli yem ve gıdaların ithalatını 
düzenleyen özel koşulları getiren ve 1152/2009 sayılı Tüzüğü ilga eden,  13 Ağustos 2014 tarihli 
ve 884/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

6. Şeftali ve nektarin üreticileri için geçici istisnai destek önlemlerini belirleyen 21 Ağustos 2014 
tarihli ve 913/2014 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü

7. Bitki koruma ürünlerinin pazara arzına ilişkin 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Tüzüğü uyarınca metobüromüron ve aminopyralid aktif maddeleri onaylanmıştır.

8 Eylül 2014, AGR IND/EXP 54667, “Işık mikroskopisi ve gıdaların resmi kontrolü için hayvan 
menşeli içeriklerin belirleme metotları” Uzman Görevi

15 Eylül 2014, AGR 56263, “TRACES (Ticaret Kontrol ve Uzman Sistemi) Sertifikasyonu” 
Çalıştayı

25 Eylül 2014, AGR 56880 “Çokyıllı Ulusal Kontrol Planı ve Yıllık Raporlar” Çalıştayı

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

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

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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1. Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ No: 2014/34), 06.08.2014, No: 
29080

2. Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35), 
08.08.2014, No: 29082

3. Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31), 15.08.2014, No: 29089

4. Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/32), 15.08.2014, No: 29089

5. Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.08.2014, No: 29090

6. Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No: 2014/33), 23.08.2014, No: 29097

“AB-10” VE ORTAK TARIM POLİTİKASI

Avrupa Birliği (AB), 2004 yılında gerçekleşen 
genişlemeyle birlikte 25 üyeli bir yapıya sahip olmuştur. 
Yeni üyelerin (Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Slovenya, Estonya, letonya, litvanya, Malta 
ve Kıbrıs)  (AB-10) tarım ve tarım-gıda sektörleri, 
üye olmalarından sonraki 10 yılda önemli değişimler 
geçirmişlerdir. 

1.Yapısal Uyum

Tarımın ekonomi ve istihdamda azalan payı

Geçen on yıl içerisinde AB-10’daki tarım sektöründe 
ciddi yapısal değişiklikler yaşanmıştır. Ekonomik 
kalkınma ile bağlantılı olarak birincil sektörün (tarım, 
ormancılık ve balıkçılık) bu ülkelerin ekonomilerindeki 
önemi büyük oranda azalma eğilimine girmiştir. 
AB-10’da bu sektörde, biri 2003-2004, diğeri de 

2008-2009 yıllarında olmak üzere iki önemli kırılma 
dönemi yaşanmıştır. Bununla birlikte, birincil sektörün 
AB-10’da, AB-15 (eski Üye Devletler)’e göre hala çok 
daha fazla öneme sahip olduğu gözlenmektedir.

Birincil sektörün istihdamdaki payında da benzer bir 
eğilim dikkat çekmektedir: Bu sektördeki istihdam AB 
genelinde devam eden bir düşüş eğilimi göstermekte 
fakat yine AB-10’da, AB-15’e göre daha iyi bir konumda 
bulunmaktadır (AB-10’da toplam istihdamdaki payı %9 
iken AB-15’deki payı %3’tür).

Kırsal alanlar AB-10’daki nüfusun %37’sini 
barındırırken, kentsel alanlarda bu oran %25’e 
düşmektedir. AB-10’un kırsal alanlarındaki istihdam 
oranı, başta Slovakya ve Estonya olmak üzere kentsel 
alanlarına göre daha düşük kalmaktadır. Ülke bazlı 

    

İnceleme

Ahmet Berkay BuluTCu AB uzman Yrd.
neslihanece KORKMAZ AB uzman Yrd.
Işıl GÜlKöK   AB uzman Yrd.



10

bakıldığında kırsal istihdamın en düşük olduğu 
ülkenin %56 ile Macaristan, en yüksek olduğu 
ülkenin ise %66 ile Çek Cumhuriyeti olduğu 
görülmektedir. 

Daha az sayıda, daha büyük işletmeler

AB-10’daki tarım işletmelerinin sayısı konusunda, 
katılım sonrası yaşanan küçük bir artışın akabinde 
önemli ölçülerde azalmanın meydana geldiği 
gözlenmiştir. Zira AB-10’daki tarım işletmelerinin 
sayısındaki azalma oranı, AB-15’deki oranın yaklaşık 
iki katına ulaşmıştır. Bu durum ilk bakışta arazi 
mülkiyetindeki hızlı değişimler ile açıklansa da, 
ekonomik kalkınma asıl önemli faktör olmuştur. 

Mevcut tarım işletmeleri hem arazi olarak hem de 
ekonomik bakımdan daha büyük hale gelmişlerdir. 
Tarım işletmelerinin kapasitelerindeki büyüme 
oranları AB-10’da, AB-15’e göre daha yüksek olsa da 
AB-10’daki işletmeler ortalama olarak AB-15’dekilere 
göre hala daha küçük yapıdadır. Bununla birlikte, 
özellikle 2007 ile 2010 yılları arasında orta 
ölçekli tarım işletmelerine doğru güçlü bir kayma 
gözlenmiştir. Bu da, daha pazara yönelik ve kendi 
imkanları ile ayakta kalabilen işletme yapısının 
gelişmekte olduğunu işaret etmektedir.

Artan işgücü verimliliği

AB-10 ülkelerinde tam zamanlı çalışan tarım 
işçilerinin sayısında 2003 yılından beri istikrarlı bir 
şekilde azalma gözlenmektedir. İstikrarlı bir şekilde 
azalan hektar başına işgücü girdisi, AB genelinde 
daha yüksek bir işgücü verimini göstermektedir. Bu 
anlamda AB-10 ülkeleri, AB-15 ülkelerinin seviyesine 
ulaşmıştır. Değişim oranı her iki grupta benzer olsa 
da, mutlak anlamda AB-10 ülkeleri, hektar başına 
işgücü girdisinde daha büyük bir azalmaya şahit 
olmuştur.

Daha genç çiftçiler

Genel olarak AB-10 ülkelerindeki işletme sahipleri, 
AB-15’teki muadillerine göre daha gençtir. 2005-
2010 yılları arasında bu ülkelerdeki yaşlı çiftçilerin 
oranı düşerken genç çiftçilerin oranı artış göstermiştir. 

Tarımsal eğitim

AB-10 ülkelerindeki çiftçilerin AB-15’teki çiftçilere 
göre daha büyük bir yüzdesi tam kapsamlı tarımsal 
eğitim almışlardır. 2005-2010 yılları arasında bu 
ülkelerde temel tarımsal eğitim alan çiftçilerin oranı 
da ciddi bir artış göstermiştir. AB-25 genelinde, 
çiftçilerin sadece küçük bir bölümü sadece pratik 
tecrübelere dayanmaktadır. Bu durum da ortalama 
işletme büyüklüğündeki artışla ilintili olarak 
tarım sektöründe yaşanan daha büyük çaptaki 
profesyonelleşmeyi işaret etmektedir.  

2. Gelir

AB-10 ülkeleri bağlamında tarımsal gelirler , tüm 
ekonomi kapsamındaki genel ücret ve maaşların 
artışından ve eski Üye Devletlerdeki tarımsal gelirlerin 
artışından daha hızlı biçimde artmıştır. 

İnceleme
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İnceleme

Çiftçi gelirlerinin hızlı artışı

2003-2013 tarihleri arasında AB-10 ülkelerinde çiftçi 
gelirleri (yılda ortalama % 21 artış ile)  beş kattan daha 
fazla artmıştır. Bu büyüme, tüm ekonomi dâhilindeki 
genel maaşlar bazında görünen % 65’lik artışı (yılda 
ortalama  % 5,7) ve kişi başına düşen GSYH’deki 
%35’lik (yılda ortalama %3) büyüme oranını bile 
geride bırakmaktadır. 

AB-10 ülkelerinde çiftçi gelirlerindeki bu artış AB-15 
ülkelerinin önüne geçmiştir. Zira AB- 15 ülkelerinde 
çiftçi gelirlerinde % 32 (yılda ortalama % 3,1), genel 
maaşlarda % 21,4 (yılda ortalama % 2,2) artış ve 
kişi başına düşen GSYH’de % 4 (yılda 0,4) büyüme 
kaydedilmiştir.

AB-10 ülkelerinde çiftçi gelirlerinin düzeyi,  AB-15 
ülkelerinde de olduğu gibi, tüm ekonomi dâhilindeki 
ortalama maaş düzeyinden düşüktür. Ancak, AB-10 
ülkelerinde tarımdan elde edilen kazançlar, eski 
üye ülkelerden daha alt bir tabandan başlasa da, 
ekonominin geri kalanı ile arayı kapatmaktadır. 

2003 yılında AB-10 ülkelerinde çiftçilerin kazancı 
tüm ekonomi dâhilinde ortalama maaşların beşte 

birinden daha aza denk düşerken,  2012 yılı itibariyle 
genel maaşlar ortalamasının yarı seviyesine ulaşmıştır. 
Çiftlik yapılarındaki 2004 yılındaki katılım öncesi 
farklılaşmaya rağmen,  2011 yılı itibariyle AB-10 
ülkeleri ile AB-15 ülkeleri arasındaki fark hemen 
hemen kapanmış bulunmaktadır.

Tabii ki bu büyümenin mutlak artışı gözetildiğinde, 
görece alt bir seviyeden doğduğu göz ardı 
edilmemelidir. AB-15 ülkeleri ile kıyaslandığında, 
2012 yılında AB-10 ülkelerinde tarım sektörü 
kazançları (saatte 2.90 Avro), AB-15 ülkelerindeki 
seviyenin (saatte 11.70 Avro)  sadece dörtte biridir. 

AB-10 ülkelerinde tüm ekonomi kapsamında 
ortalama saatlik maaşlar, AB-15 ülkelerindeki 
seviyenin % 28 oranında üzerindedir (20.40 Avro ile 
karşılaştırıldığında 5.60 Avro ile). Ancak bu oran, Yeni 
Üye  Devletler’de kişi başına düşen 
GSYH’nin AB-15’dekinin üçte biri olduğu göz önüne 
alınarak değerlendirilmelidir.

3. OTP Harcamaları

Rekabet gücüne yatırım yapmak

2007-2013 dönemindeki kırsal kalkınma 
harcamaları dikkate alındığında, AB-10 ülkeleri 
tarımında gözlenen hızlı yapısal değişimler, tarımı 
modernleştirme çabalarına bağlanabilir.

Eski Üye Ülkeler sahip oldukları Kırsal kalkınma 
fonlarının yarısından fazlasını “kırsal alanların ve 
çevrenin iyileştirilmesi” kapsamında 2. Eksen 
tedbirlerine harcarken, AB-10 ülkeleri “tarım ve 
ormancılık sektörünün rekabet gücünün artırılması”na 
ilişkin 1. Eksen ve “kırsal alanların yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi ve kırsal ekonomik işlevlerin 
çeşitlendirilmesi”ne ilişkin 3. Eksen tedbirleri üzerine 
yoğunlaşmaktadır.

1. Eksen kapsamındaki fonların en önemli 
payının AB-10 ülkelerindeki tarım işletmelerinin 
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modernizasyonu için yatırım yardımlarına ayrılması 
şaşırtıcı değildir.

Erken emekliliğe yönelik yapılan önemli 
yatırımlarla birlikte ele alındığında, bu kapsamdaki 
yatırımlar AB-10 ülkeleri tarımının dönüşümünü 
kolaylaştırmıştır. önceki kısımlarda bahsedildiği 
üzere, bu sayede yaşlı çiftçiler tarafından işletilen çok 
sayıda küçük işletme ile karakterize olan yapıdan, daha 
genç ve iyi eğitilmiş çiftçilerin aktif olduğu büyük 
çiftlikler ile piyasa odaklı modern yapıya geçilmiştir.

 Daha sürdürülebilir bir tarım sektörü

2. Eksen kapsamında, yatırımların neredeyse yarısı 
tarım – çevre ortak tedbirlerine ayrılmakta ve diğer 
% 40’lık kısmı ise doğal kısıtı bulunan alanlar için 
harcanmaktadır.

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kırsal alanların 
çeşitlenmesi

3.Eksen kapsamında AB-10 ülkelerinde kırsal 
alan politikalarının odağını,  harcamaların üçte 
birinden fazlasına tekabül eden “kırsal alanlarda 
temel hizmetlerin sağlanması ve iş yaratılması ve 
geliştirilmesi için desteklemeler” oluşturmaktadır 
(harcamanın % 27’si). 

Çiftlik gelirlerinin desteklenmesi

2005-2013 dönemi boyunca,  AB-10 ülkelerinde 
toplam OTP harcamalarının 68 milyar Avro’nun 
üzerinde olduğu kaydedilmiştir. 32 milyar Avro’nun 
üzerinde bir bütçeye sahip olan Kırsal Kalkınma 
fonuna ilave olarak,  AB-10 ülkeleri 31 milyar Avro 
doğrudan ödeme ve 4,5 milyar Avro piyasa desteği 
almıştır.

2005 - 2013 dönemi boyunca AB-10 ülkeleri 
bağlamında OTP harcamaları GSYH’nin %1’ine 
denk düşmektedir. Bu oran tüm AB ülkeleri 
bağlamında 0,5’ten daha azdır. Diğer bir deyişle, OTP 
harcamalarının sözü edilen göreceli yüksek oranı, yeni 

Üye Ülkelerin ekonomisinde tarımın artan önemine 
işaret etmektedir.

Arazi Mülkiyeti

Eski Üye Devletler’de olduğu gibi AB-10’daki 
arazilerin %55’i arazi sahipleri tarafından, %40’ı ise 
toprağı kiralayan çiftçiler tarafından işlenmektedir. 
Yapılan son Çiftlik Yapısal Analizleri ise her iki grubun 
da yerini ortak çiftçiliğe veya diğer işletme modellerine 
bıraktığını göstermektedir.

Arazi Fiyatlarının Gelişimi

Arazi satışı ve kiraları hakkındaki veriler yalnızca bazı 
AB Üye Devletleri için mevcuttur ve bu veriler kendi 
aralarında oldukça farklılık göstermektedir.  örneğin 
2009 yılı dikkate alındığında, arazi kiraları Slovakya’da 
hektar başı yaklaşık 19 Avro iken litvanya’da bu 
rakam yaklaşık 39 Avro, Malta’da yaklaşık 81 Avro 
ve Macaristan’da ise bu rakam hektar başı yaklaşık 
88 Avro’dur. Bu rakamlardaki artış da aynı şekilde 
farklılık göstermekte olup özellikle Malta’nın AB’ye 
üye olduğu ilk dönemde kiralar çarpıcı biçimde artış 
göstermiştir.

Bazı ülkelerde, arazi satış fiyatları da aynı şekilde 
önemli ölçüde artmıştır. 2003 yılından 2009 yılına 
kadar olan dönemde litvanya’da fiyatlar neredeyse 
%150 oranında artış göstermiştir.

İnceleme  
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Tarımsal Fiyatlar ve Gıda Fiyatları ile Gıdanın Hane 
Halkı Bütçesinde Payı

AB-10’un bazı ülkelerinde nominal bazda tarımsal 
ürünlerin fiyatları AB ortalamasının da üzerinde 
artmıştır. 2003-2013 döneminde Üye Devletler’de 
tüketici gıda fiyatları ise AB genelinden daha hızlı 
oranda artmıştır. Bu artış en fazla Baltık Ülkelerinde ve 
Macaristan’da görülmüştür. 

Artan gelirlere bağlı olarak, henüz AB-15 seviyesine 
ulaşamamış olsa da AB-10’da gıda harcamalarının, 
hane halkı genel harcamalarının içinde azalan bir paya 
sahip olduğu görülmektedir. Fakat bu eğilim AB’ye 
katılımdan da önce başlamıştır.

Tarımsal Ürünlerde Ticaret

AB Tek Pazarı’na kabul, AB-10 ürünlerine olan talebi 
doğrudan arttırmıştır. Bu durum da rekabetçiliği 
arttırarak AB-10 ülkelerinin dünyanın geri kalanına 
yaptıkları ihracatları daha rekabetçi hale getirmektedir. 
Hızla yükselen bu ihracatlar AB-10’u net ithalatçı 
konumundan net ihracatçı konumuna taşımaktadır. 
öyle ki AB-10’un tarımdaki konumu önemli miktarda 
tarımsal ürün ihracatı artışı ile AB içinde ve küresel 
olarak gelişmiştir. 2004 yılından 2013 yılına kadar 
AB-10’un AB-15’e olan tarımsal ürün ihracatı üç 
katından daha da fazla (% 246 oranında) artmıştır. 
Üçüncü ülkelere yapılan tarımsal ürün ihracatı ise 
AB-15’e yapılandan da hızlı büyüme göstermiştir.

İthalat rakamlarının ihracat rakamlarından daha yavaş 
artması sebebiyle yukarda belirtildiği üzere AB-10, 
tarımsal ürünlerde net ithalatçı konumundan net 
ihracatçı konumuna gelmiş ve ticaret dengesi 2004 
yılında -1.7 Milyar Avro’dan 2013 yılında +5.1 Milyar 

Avro’ya yükselmiştir. Ayrıca, AB-10’un AB-15 ile olan 
ticaretindeki tarımsal ticaret bütçe açığı azalmakta 
olup 2004 yılında 2 Milyar Avro’dan 2013 yılında 
500 Milyon Avro’ya kadar düşmüştür. Tarım malları 
ticaretindeki büyüme, 2005 ve 2013 yılları arasında 
%5’ten %8 oranına yükselmek suretiyle toplam 
ticaretteki büyümeyi de geçmiştir. 

AB-10’daki ticaret profili AB-15’teki ile benzerlik 
göstermektedir. Mevcut ticaretin üçte ikisi doğrudan 
tüketim amaçlı yüksek değerli nihai mallardan 
oluşmaktadır. Bu durum da AB-10’un gıda 
endüstrisinin AB-15 paydaşlarıyla arayı kapattığını 
göstermektedir.

Sonuç

Yukarıda verilen bilgiler ışığında AB’ye üye olan 
devletlerin tarımsal yapılarında ve ekonomilerinde 
önemli gelişmeler görüldüğü aşikardır. AB-10 
ülkelerinin tarım sektörleri Avrupa Birliği’ne üye 
olduktan sonra önemli değişimlere tanık olmuşlardır. 
Bu ülkelerde son on yılda Avrupa Birliği’nin Ortak 
Tarım Politikası kapsamında atılan adımlarla tarım 
işletmelerinin sayısında ve tarımsal istihdamın payında 
ciddi düşüşler meydana gelmiş ancak işletmelerin 
kapasiteleri ve işgücü verimi artarak profesyonelleşme 
anlamında gelişmeler kaydedilmiştir. Genel olarak 
bakıldığında, AB-10 ülkelerindeki tarım işletmeleri 
on yıl öncesine göre daha modern, daha rekabetçi 
ve daha verimli bir hale gelmiştir.   Ayrıca, yine 
bu ülkelerde üyelik sonrası arazi fiyatları ve gıda 
fiyatları artmış olmasına rağmen tarımsal ihracatta artış 
gerçekleşmiş ve buna bağlı olarak refah seviyesinde de 
artış görülmüştür. 

İnceleme
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İstatistikler
üür

2013 AB Hububat Raporu

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “2013 AB Hububat Raporu”  

nisan 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA, 

FADn) kullanılarak hazırlanan rapora göre Avrupa Birliği (AB)’nin 

toplam tarımsal üretiminin değer olarak sekizde birini hububat üretimi 

oluşturmaktadır. AB işletmelerinin yarısında ve AB’nin toplam tarım 

arazisinin üçte birinde hububat üretimi yapılmaktadır. Ekmeklik buğday 

ve mısıra ilişkin fiyat ve brüt kar değişimleri aşağıda gösterilmiştir. 

Bahsekonu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/cereal_report_2013_final.pdf 

Eu : Avrupa Birliği
Eu2 : Romanya ve Bulgaristan

Eu10 : 2004’de üye olan 10 ülke (Yeni Üye Devletler)
Eu15 : 2004 öncesi üye olan ülkeler (eski Üye Devletler)
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Ülke Tanıtımı
ÇEK CUMHURİYETİ (CZ)

• Tarım sektörü toplam GSYH’nin  %2,4’ünü oluşturur  
(2012 ).
Tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 3’üne tekabül 
eder (2012).
Çek Cumhuriyeti’nin bitkisel üretiminde buğday, yağlı 
tohumlar, patates, şeker pancarı, şerbetçiotu ve yem 
bitkileri üretimi öne çıkar. Hayvansal ürünlerde ise  
domuz yetiştiriciliği ve tavukçuluk ile süt inekçiliği 
yaygın olarak yapılır. Bitkisel üretim toplam tarımsal 
hasılanın %62,1’ini, hayvansal üretim ise %37,9’unu 
oluşturur (2013).
2013 yılında Çek Cumhuriyeti, 6,1 milyar Avro’luk 
tarımsal ihracat ve 7,1 milyar Avro’luk tarımsal ithalat 
gerçekleştirmiştir. 

Çek mutfağında et yemeklerinin önemli 
bir ağırlığı vardır. Özellikle de domuz eti 
Çek mutfağının vazgeçilmez bir unsurunu 
oluşturur.  Çevre ülkelerden de etkilenen 
Çek mutfağının öne çıkan yemekleri 
arasında lahana ile servis edilen kızarmış 
domuz, gulaş, patatesli pankek, kızarmış 
peynir ve tradelnik bulunur.

Tradelnik

Antonin DvorakFranz Kafka

Prag

Milan Kundera

Bahsekonu rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/cereal_report_2013_final.pdf 

Çek Cumhuriyeti’nde 7.88 milyon hektar 
arazinin % 38.1’ini ekilebilir alanlar oluşturur. 
Son yıllarda önemli yapısal değişiklik geçiren 
tarım sektöründe, Çek Hükümeti özel destek 
programları uygulamakta ve bütçenin % 
4.6’sını bunun için ayırmaktadır. AB üyeliği 
sürecinde çiftçilere 2004 yılından bu yana AB 
tarafından 500 milyon Avro civarında tarımsal 
destek sağlanmıştır. Ayrıca, organik tarım 
son yıllarda hızla gelişmekte olup organik 
tarım alanları 27.000 hektarı bulmuştur.

Çek Cumhuriyeti çeşitli sanat ve spor 
dallarında dünya kültür mirasına önemli 
katkılar sağlamıştır. Çek Cumhuriyeti’nin 
dünyaya kazandırdığı isimler arasında klasik 
müzik bestecisi Antonin Dvorak, genetik 
bilimcisi Gregor Mendel, yazar Franz Kafka ve 
Milan Kundera, tenisçi Martina Navratilova ile 
futbolcu Pavel Nedved bulunmaktadır. 

 “Açlık en iyi baharattır.”                                       
             Çek Atasözü       
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Yayın Danışmanları
g. Şahika AtılgAn
    Yayın Koordinatörü 
Dr. Burak rahmi yılDırım
    Haber ve Görsel Yayın Koordinatörü

Editoryal Kurul Katkıda Bulunanlar (devam)

İlknur kAyABAŞı
gülçin elif sÖğüt
neslihanece kOrkmAz
yahya kArAkUŞ
esra ünAl 
Şenel Birceyudum emAn
emrecan Özeler
ışıl gülkÖk
Doğuş gökhan çevİk

Uzman Gözüyle 
           Aylık süreli yayın

Arzu yürükçü
F. Ömer tİryAkİOğlU
nursel kılıç
tamer kÖse

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

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı
www.tarim.gov.tr/abdgm

murat AslAn
Başak OksAy
Şebnem tüzün kezer
Ahmet Berkay BUlUtcU

Katkıda Bulunanlar 

Biliyor Musunuz ?

Dr. kerim nida çAlım, Daire Başkan v.
             Genel Yayın Yönetmeni

AGRIFISH, Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren en 
eski Konsey teşkillerinden birisidir.
Konsey, ayda bir kez olmak üzere her bir Üye Devletten 
gelen bakanları bir araya getirir. Çoğu Üye Devlet tarım ve 
balıkçılık sektörlerinin her ikisi için de bir bakan ile temsil 
edilir. 

Ortak Tarım Politikası ve Ortak Balıkçılık Politikası gibi bazı önemli 
AB politikaları AGRIFISH’in sorumluluğunda yer alır. Buna ek olarak 
AGRIFISH, gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı, bitki koruma, ormancı-
lık ve tarım ürünleri piyasasına yönelik genel kurallar oluşturma gibi 
önemli konularla da ilgilenmektedir.

AGRIFISH (Tarım ve Balıkçılık Konseyi)

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

