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Değerli Okuyucular,

29 Şubat 2016 itibariyle, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak yeni görevime 

atandım. Daha önce de Bakanlığımız bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştığım için, hem teknik hem 

de kurumsal konularda yabancısı olmadığım bu Genel Müdürlüğü daha da ileri taşıyabilmek için 

azimle çalışacağım. Bu yolda, Genel Müdürlüğümüzün çok değerli ve kaliteli insan kaynağı ile 

beraber hareket etmekten gurur duymaktayım. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak misyonumuz, Bakanlığımızın görev alanı 

ile ilgili AB müktesebatını ve politikalarını izlemek, uyumlaştırmak ve uyum konusunda yapılan 

çalışmalarda Bakanlık birimleri ile diğer kamu, kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon 

sağlamak ve takibini yapmaktır. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz olarak, Bakanlığın ilgili 

tüm birimlerinin desteğiyle, AB yolunda, lokomotifin başını çekmekteyiz. 

Türkiye’nin AB süreci, yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu süreç, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın deyişiyle Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma 

projesidir. Ancak bu süreçte, ülkemiz elbette ki birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Örneğin, 

ekonomik krizlerin yol açtığı siyasi ve sosyal sorunlar, AB ülkelerini korumacı politikalara 

yöneltmiş ve Avrupa bütünleşmesinin içe kapanmasına yol açmıştır. Ek olarak, 2004 yılındaki 

kapsamlı genişlemeden sonra yaşanan yorgunluktan ötürü, Türkiye’nin katılım müzakereleri 

olumsuz etkilenmiştir. Kendi içinde de kimi ülkelerin üyelikten çıkma isteklerini tartışan Birlik, 

günün getirdiği olumsuzlukları bertaraf edebilmek ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmek için, 

zaman içinde politikalarını ve mali araçlarını etkinleştirecek reformlar geçirmektedir. Ayrıca, 

küresel rolünü de güçlendirmeyi hedeflemektedir. İşte bu yüzden, Türkiye, AB için, yaşanan 

olumsuzluklara rağmen, önemli stratejik ve ticari ortak olma özelliğini korumaktadır. 
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AB müktesebatı çerçevesinde yapılan reformlar bir taraftan Türkiye’yi köklü bir biçimde 

değiştirmekte, öte yandan Türkiye’nin hem bölgesinde, hem de uluslararası sistemde çok daha 

güçlü bir ülke olmasını sağlamaktadır. Yani, Türkiye-AB ilişkileri “kazan-kazan” anlayışına 

dayanan, sürdürülebilir ve güçlü bir ilişkidir. Biz de Genel Müdürlüğümüz olarak, bu ilişkiye 

katkıda bulunmak için ciddiyet ve özveriyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 

Tarım, Türkiye’deki ekonomik ve sosyal sektörlerin en önemlilerinden birisidir. Üyelik yolunda, 

AB ile yürütülen müzakerelerde de 3 fasılda çalışmalar devam etmektedir. Bunlar: 11. Fasıl -  

Tarım ve Kırsal Kalkınma, 12. Fasıl - Gıda Güvenilirliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı ve 13. Fasıl 

- Balıkçılık konularıdır. Bültende bu konularla ilgili dikkat çekici gelişmelerin yanı sıra, AB 

Mali İşbirliği kapsamındaki çalışmalar, projeler ve merak uyandıracak pek çok farklı konu da yer 

almaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzün AB Uyum Daire Başkanlığı tarafından üç ayda bir çıkarılan bu bültende 

emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, sizlerin de görüş ve katkılarınızın çok önemli olduğunu 

belirtmek isterim. 

               uzman.gozuyle@tarim.gov.tr   

                       Saygılarımla,

            Ali Recep NAZLI

        Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
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AB’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLERİ

KOMİSYON AYDIN İNCİRİNİ ONAYLADI

FASIL 11

Avrupa Komisyonunca Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları 
için yatırım konusu, tutarı, yatırımın geçekleştiği ülke 
gibi konulara dair bilgiler artık online olarak kullanıcıların 
erişimine açıldı. Böylece örneğin kırsal kalkınma 

kapsamında yer alan paydaşlar kendi ülkelerinde en çok 
hangi konuların hangi kaynaklarla desteklendiğini görme 
imkânına kavuşacak. Bu siteye https://cohesiondata.
ec.europa.eu/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

ESI FONLARINDA ŞEFFAFLIK ARTTIRILDI

2015 yılının Aralık ayında Paris İklim Zirvesi olarak 
bilinen 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’nda (COP21) İklim değişikliği ile mücadeleye 
ilişkin hususların kabul edilmesi ile birlikte Avrupa Birliği 
tarım, araştırma, enerji, ulaşım ve kalkınma sektörleri 

için ayırdığı bütçeleri arttırdı. Bu kapsamda Ortak Tarım 
Politikası kapsamında kırsal kalkınma altında iklime duyarlı 
tarım tekniklerine ayrılan fon,  ESI Fonları altındaki 
fonların yaklaşık %73’ne tekabül etmekte.

Avrupa Komisyonu 17 Şubat 2016 
tarihi itibariyle Aydın İncirini 
coğrafi işaretler kapsamında menşei 
işaretli ürün olarak onayladı. 
Aydın inciri geleneksel yöntemlerle 
güneşin altında kurutulmakta ve 
Aydın iline özgü bir ürün olup, 
festivallerle ilin ekonomisine ve 
tanıtımına katkıda bulunmakta.  
AB nezdine Aralık 2013’te 
Gaziantep Baklavasından sonra 

coğrafi işaret onayı alan ülkemize ait 
ikinci ürün olma özelliği taşımakta. 
Hali hazırda üçüncü ülke menşeli 
23 ürün AB’den coğrafi işaret tescili 
almış olup, bunlardan 2 tanesi 
ülkemize aittir. AB üyesi ülkelerde 
ise mevcut haliyle 1300 ürün 
tescilli olup, bu iki ürünümüz de 
diğer 1300 çeşit ürün gibi koruma 
altındadır.

AB’den Haberler

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

Kaynak:  Avrupa Komisyonu
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AB’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLERİ

KOMİSYON AYDIN İNCİRİNİ ONAYLADI

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

FASIL 11

ESI FONLARINDA ŞEFFAFLIK ARTTIRILDI

AB TARIM ÜRÜNLERI İHRACATI 

MÜLTECİ VE GÖÇMENLER İÇİN SÜT YARDIMI 

TARIMIN GELECEĞİ FORUMU GERÇEKLEŞTİ

AB’nin üçüncü ülkelere gerçekleştirdiği tarım ürünleri 
ihracatı 2014 yılına kıyasla %6 artışla 2015 yılında 129 
milyar Avro gerçekleşerek rekor kaydedildi. Bu ihracat 
artışına başta ABD ve Çin’e gerçekleştirilen ihracat artışı 

neden oldu. Ürün bazında ise hububatta ilave 1,2 milyar 
Avro, şarapta ilave 835 milyon Avro ve alkollü içeceklerde 
ise ilave 641 milyon Avroluk ihracat artışı bu rekorun 
gerçekleşmesine neden olan ürünler arasında yer almakta.

FASIL 11

22 Mat 2016 tarihinde Brüksel’de bu yıl dokuzuncusu 
düzenlenen ve teması “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Uygulamaları-İş yapma Şekilleri Değişiyor”  
olarak belirlenen Forumda Birleşmiş Milletler, FAO, 
AB Kurumları, STK’lar, Üniversiteler ve çiftçilerin 
katılımı ile gerçekleşti.  Müsteşar Yardımcımız Sayın 
Hadi TUNÇ ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin 

iştirak ettiği forumda; dünya tarımının karşılaştığı 
sorunlar ve bunların çözüm önerileri, dünya 
tarımının geleceğini şekillendirecek hususlar ile bu 
hususların daha önce kabul edilen Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan katkıları ön 
planı çıktı.

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

AB’den Haberler

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

Kaynak:  Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım 
ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü 
tarafından son halinin verilmesi 
beklenen yardım kapsamında; 
önümüzdeki dönemde 30 milyon 

Avroya tekabül eden yaklaşık 
30 bin ton sütün mültecilere 
ve göçmenlere dağıtılması 
planlanmakta.

Kaynak: AGRAFACTS
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İLAÇLI YEM REFORMU

FASIL 13
FASIL 12

BISPHENOL A KULLANIMINA İLIŞKİN DÜZENLEME 

Avrupa Parlamentosu Tarım Komitesi Üyeleri tedavilerin 
sınırlandırılması ve üretim kurallarının uyumlu hale 
getirilmesi yoluyla antibiyotik direnciyle mücadele için 15 

Mart 2016 tarihi itibarıyla ilaçlı yemlerin üretim, satış ve 
kullanımına ilişkin kuralların daha da sıkı hale getirilmesine 
dair planı destekledi. Tarım Komitesi antibiyotiklerin 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

Kaynak: Agrafacts Bülteni

AB’den Haberler

Avrupa’da Bisphenol A kullanımına ilişkin düzenleme 
2017 itibari ile güçlendirilebilir. AB tarafından teklif 
edilen önlemlerin yer aldığı taslak düzenlemenin 
DTÖ’ye bildirimi yapıldı. Taslak üzerine görüşler 13 
Mayıs 2016 tarihine kadar alınacak.

Düzenleme kabul edilirse gıda ile temas eden 
plastiklerdeki kimyasalların migrasyon limiti daha da 
sıkı hale gelecek ve gıda ile temas eden cilalanmış ya da 
kaplanmış materyalleri de kapsayacak.

BPA için migrasyon limiti 10/2011/EC sayılı Tüzük 
altında 0.6 mg/kg dan 0.05 mg/kg a çekilecek. 
Ayrıca bu 0.05mg/kg migrasyon limiti cilalanmış ya 
da kaplanmış materyallere ve gıda ile temas etmesi 
planlanan maddelere de uygulanacak.

DTÖ bildirimine göre Tüzük 2016 Eylül ayı içerisinde 
düzenlenip Resmi Gazete’de yayınlanabilir, yayımdan 
altı ay sonra Mart 2017’de yürürlüğe girebilir. 

Kaynak: Food Quality News

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Mart 2016’da ‘Hayvan 
Sağlığı Yasası’ (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları) üzerine yeni 
bir Tüzük benimsedi. Bu Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanmasını takip eden 20. günde yürürlüğe girecek olup, 
5 yıl süreyle geçerli olacak. Oldukça kapsamlı ve tek olan ‘Yeni 
Hayvan Sağlığı Yasası’, AB canlı hayvan sektöründe rekabetçi 
bir ortamda, güvenli büyümeyi hedef alarak, AB hayvan ve 
hayvansal ürünler Pazarını destekleyici bir yaklaşıma sahip. 
2007-2013 hayvan sağlığı stratejisinin bir parçası olarak 
devreye giren yeni yasa, hayvan sağlığına ilişkin mevcut 
Tüzük ve Direktiflerin birçoğunu içerisine alarak yürürlükten 
kaldıracak; sadeleştirilmiş olarak, ortak prensipler kapsamında 
tutarlılık sağlayacak. Teklifte yer alan kontrol önlemleri, 

hastalıkların risk temelli sınıflandırılmasına dayanmakta 
ayrıca, tüm gıda zincirinde sağlık ve güvenlik standartlarını 
güçlendirmekte. Patojenlere yönelik izlenebilirliğe dair, daha 
sağlam bir yasal dayanak olan bu yasa, veteriner tıbbi ürünler 
ile yemi de kapsamakta. İhbarı mecburi hastalıklar da dahil 
olmak üzere, hayvan hastalıklarının erken tespit ve kontrolünü 
de sağlaması öngörülen yasada, iklimsel değişiklikler de ele 
alınmış, epidemilerin sayıca azaltılması hedeflenmiş. İdari 
yükün azaltılmasını amaçlayan ‘Yeni Hayvan Sağlığı Yasası’, 
tüm Mevzuatı birleştirici, onay almış ilk ve en büyük gelişme 
olup, “Koruma Tedaviden İyidir” yaklaşımını yücelten 2007-
2013 Hayvan Sağlığı Stratejisi’nin de bir çıktısı.

‘YENİ HAYVAN SAĞLIĞI YASASI’ ÖNERISİ
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İLAÇLI YEM REFORMU

BISPHENOL A KULLANIMINA İLIŞKİN DÜZENLEME 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

HAYVAN REFAHINDA AB STRATEJİSİ 

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE MALZEMELER

15 Mart 2016 tarihinde toplanan AB Hayvan Refahı 
yetkili temsilcilerinin önümüzdeki günlerde 2016-2020 
stratejisini açıklaması beklenmektedir. AB’nin 2012-2015 
sürelerini kapsayan hayvan refahı stratejisi, refah seviyesini 
geliştirmek ve standartların tüm AB Üye Devletlerinde 
sağlanmasını sağlamak üzerine olmuştur. Bu süreçte, 
sorumlu kişiler, veteriner hekimler, organizasyonlar vs. 
bilgilendirilmiş ayrıca, Avrupa’daki tarımsal ürünlerin 
rekabet edebilirliğinin de arttırılması hedeflenmiştir. Sonuç 
olarak, AB’de hayvan refahı bir ‘değer’ olarak talep edilir hale 
gelmiştir. Çiftlik hayvanlarının korunmasına ya da hayvanat 
bahçelerinde tutulan hayvanlara dair genel Direktif, 

98/58/EC’de belirtilmektedir ve buna göre; her hayvan 
fiziksel ihtiyaçları için yemine ulaşabilmelidir. Hayvanat 
bahçelerinde tutulan hayvanlara dair 1999/22/EC sayılı 
Direktife göre de, hayvanların spesifik özelliklerine göre, 
bireysel ihtiyaçları karşılanmalıdır. 2007/43/EC sayılı 
Direktif, et üretimi için tutulan tavukların korunmasına 
dair asgari kuralları belirlerken, 1099/2009 sayılı Tüzük, 
hayvanların öldürülmesi sırasında korunmasını ele alır. 
Diğer taraftan, tüm çiftlik hayvanlarına yönelik bir AB 
mevzuatı bulunmamaktadır. Bu sebeple, şu günlerde 
uygulamaya geçmesi beklenen yeni Hayvan Sağlığı Yasası ile 
bu boşluğun bir şekilde dolması beklenmektedir. 

FASIL 12

EFSA uzmanları gıda ile temas eden madde ve 
malzemelerde kullanılan bileşenlerin güvenilirlik 
değerlendirmesinin tüketicilerin özellikle bebek ve 
küçük çocukların maruziyetini hesaplamak için daha 
kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesini de içerecek 
şekilde iyileştirilmesini öneren bir görüş bildirdi. 
Bu bileşenlerin değerlendirilmesinde gerekli bilgi 
kılavuzunun güncellenmesi düşünülmekte.
Bu konuda bir sonraki adım Avrupa Komisyonu’nun 
Üye Devletlerdeki yetkililerle risk yönetimi için bu 
iyileştirmenin getireceklerini tartışmak olacak. Daha 
sonra Komisyon EFSA’ya tüketicilerin korunması 
için gerekli seviyeler hakkında tavsiyede bulunacak. 
EFSA Komisyon’un tavsiyesini gıda ile temas eden 
madde malzemelerdeki bileşenlerin güvenilirlik 

değerlendirmesi için veri gereksinim kılavuzunu 
geliştirmek amacıyla kullanacak.
EFSA’nın görüşünde yer verdiği öneriler arasında 
migrasyonla geçen bileşenlerin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesinde kullanılan bileşenlere 
yoğunlaşmak yerine üretim sürecini de içeren son 
ürüne daha fazla odaklanılması gerektiği, tüketicilerin 
maruziyetlerinin daha iyi tespit edilebilmesi amacıyla 
EFSA uzmanlarının bebek ve küçük çocukların gıda 
tüketimi ile belirlenen 4 gıda kategorisi oluşturmayı 
teklif ettiği, bu geçerli kategorilerin kullanımı özellikle 
bebek ve küçük çocuklar başta olmak üzere tüketiciler 
için daha yüksek korunma düzeyi sağlayacağı yer 
almakta. 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB’den Haberler

Kaynak: Food Quality News

Kaynak: EFSA
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AB Komisyonu, AB balıkçılık sektörünün son yıllarda 
ortaya koyduğu ekonomik performansı özetleyen bir broşür 
yayımladı. Broşürde, 
AB balıkçılık filosunun 
ekonomik performansının 
yükseldiği belirtiliyor. Buna 
göre, AB filosu 2013 yılında 
6.8 milyar Avro hasıla 
yaparken 3.4 milyar avro 
katma değer yarattı. 2008’de 
4.558 olan sürdürülebilir 
balık stoku sayısı ise 2013 
yılında 5.659’a yükseldi. 
Ayrıca avcılıkta kullanılan 
yakıt miktarının 2009 yılına 
göre 2013 yılında %16 
azaldığı ve verimliliğin arttığı belirtiliyor. Ancak, Kuzey 

Doğu Atlantik, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nde faaliyet 
gösteren balıkçıların gelirleri 2008 2013 döneminde artarken 

Karadeniz ve Akdeniz’de 
faaliyet gösteren 
balıkçıların gelirlerinin 
sabit kaldığı belirtiliyor. 
Broşürde kıyı filolarının 
p e r f o r m a n s ı n ı n 
azaldığı, büyük ölçekli 
balıkçılık filolarının 
ise performansının 
geliştiğine dikkat 
çekiliyor. Ayrıca, 
sektördeki istihdamın 
düşmesi nedeniyle 
kıyı bölgelerinde 

yeni istihdam alanlarının yaratılması gerektiği belirtiliyor.

AB BALIKÇILIĞININ EKONOMİK PERFORMANSI

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ İÇİN YENİ ARAÇ
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma 
Merkezi tarafından geliştirilen yeni bir 
araç ile Avrupa’da 2014-2015 yılları 
arasında yoğun balıkçılık faaliyeti 
içeren alanların detaylı haritaları 
çıkartıldı. Balıkçı gemilerinin izleme 
verileri sayesinde elde edilen bilgilerle, 
daha sık avcılık yapılan bölgeler, 
avcılık alışkanlıkları gibi bilgiler 
elde edilebiliyor. Bu bilgiler ile; 
politika belirleme ve mavi büyümeyi 
de içeren yönetim stratejilerinin 
oluşturulmasının desteklenmesi 
amaçlanıyor. Balıkçılık faaliyetlerinin 
nerede yoğun yapıldığı bilgilerine 
dayanarak; o bölgedeki balıkçılık 
baskısı veya trolün deniz tabanına 
etkileri gibi değerlendirmeler 
yapılabilecek. Otomatik tanımlama 
sistemi (AIS) verilerini temel alan uygulamada, 15 metrenin 
üzerindeki AB Balıkçı gemilerinin Eylül 2014 – Eylül 2015 
arasındaki yaklaşık 150 milyon konum verileri kullanıldı ve 

coğrafi bilgi katmanları şeklinde tüm AB sularını kapsayan 
yüksek çözünürlüklü bir haritaya işlendi. Haritadaki 
koyu renkli mor bölgeler balıkçılık yapılan bölgelerin 
yoğunluğunu işaret ediyor.

AB’den Haberler

 Kaynak: JRC
 Kaynak: Avrupa 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu
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Malta’da 4-5 Şubat 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen konferansta AB Ortak 
Balıkçılık Politikasının yürütülmesinde 
ekonomik tavsiyelerin ve raporların 
oluşturulması için gerekli araçların neler 
olabileceği ve yapının nasıl şekilleneceği 
tartışıldı. Konferansın açılış konuşmasında 
Komiser Vella AB politikalarının etkisinin 
ve sonuçlarının izlemesi ve ölçülmesi 
gerektiğini belirti. Analiz ve tavsiyelerin 
kalitesini arttıracak yeni araçlara ihtiyaç 
duyulduğunu ifade eden Vella, veri toplama 
ve işlemede kullanılacak yeni araçlar ile 

veri kalitesinin artırılabileceğini; balıkçılık 
sektörünün değiştiğini, giderek daha 
bütünleşmiş ve küresel bir hal aldığı için 
ekonomik tavsiyeye ihtiyaç duyulduğunu 
vurguladı. Konferansta bir araya gelen 
AB yetkilileri, bilim insanları ve sektör 
temsilcileri ekonomik tavsiyelerin balıkçılık 
yönetimine olası katkıları ve ekonomik 
tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılabilecek 
araçları belirlemeye yoğunlaştılar. İleri 
dönemlerde balıkçılık politikasında 
tedbirler ortaya konurken ekonomik 
tavsiyelerin de dikkate alınması bekleniyor.

BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE EKONOMİK TAVSİYE 

AB BALIKÇILIĞININ EKONOMİK PERFORMANSI

HAMSİ STOKLARI İÇİN YENİ TAHMİN YÖNTEMİBALIKÇILIK FAALİYETLERİ İÇİN YENİ ARAÇ

AKDENİZDE AŞIRI AVCILIĞI BİTİRME ÇABALARI

FASIL 13

Avrupa Komisyonu ile Akdeniz Danışma Konseyi 
(MED-AC) tarafından 9-10 Şubat 2016 tarihlerinde 
İtalya/Katanya’da “Akdeniz’deki Balık Stoklarının 
Durumu ve OBP Yaklaşımı” konulu bir seminer 
düzenlendi. Çevre, Denizcilik İşleri ve Balıkçılık 
Komiseri Karmenu VELLA’nın açılış konuşması ile 
gerçekleştirilen seminere AB Kurumları, MED-AC 
temsilcileri ve bilim adamlarının yanı sıra sektör 
paydaşlarından da katılım sağlandı. Seminerde 
Akdeniz’de stokların birçoğunun Maksimum 
Sürdürülebilir Ürün’ün üzerinde avlandığı ve Akdeniz 
ile Karadeniz’de karaya çıkarılan balıkların henüz 

%68’i için stok değerlendirmenin yapılmadığı ifade 
edilerek; ulusal yönetim planlarının yetersiz olduğu, 
acil olarak birçok stok için yenileme planlarının 
yapılması ve sınır aşan türler için bölgesel yönetim 
planlarının ortaya konması gerektiği vurgulandı. 
GFCM ile işbirliğinin arttırılması, veri paylaşımı 
ve çok yıllı planlara önem verilmesi hususları diğer 
konular arasında yer aldı. Sonuç olarak, Akdeniz’de 
stokların yönetimine ilişkin işbirliği çabalarının 
27 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirilecek devam 
niteliğindeki Akdeniz Bakanları Toplantısı ile 
arttırılması kararı alındı.

 Kaynak: Fish Site

AB Adriyatik denizindeki en önemli pelajik türlerden 
olan hamsi balığı stoklarının durumunu tespit etmede kış 
koşulları ile hamsi avı ile Kuzey Adriyatik’teki kış sirkülasyon 
biçimleri arasındaki ilişki araştırılıyor. Kışın meydana gelen 
oşinografik koşulların hamsi stoklarının bolluğu üzerinde 
belirleyici olduğunu vurgulayan bilim adamları, araştırma 
ile elde edilecek bulgular ile bölgedeki sürdürülebilir 
balıkçılık yönetimine katkı sağlanabileceğini belirtiyorlar.

Aşırı avcılık ile mücadele açısından önemli olan stok 
belirleme çalışmalarında, sıcaklık ve tuzluluk gibi çevresel 
parametrelerin kullanılabileceği belirtiliyor. Hamsi 
gibi ticari önemi olan bir tür özellikle Adriyatik’e kıyısı 

olan İtalya, Hırvatistan ve Slovenya için öneme sahip. 
Örneğin, 2011 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, 
bölgede yağışlara bağlı olarak azalan ve artan tuzluluk 
oranlarının; stokların bolluğu üzerine etkisi olmuştur. 
Yağışlı dönemde nehirlerin denizle buluştuğu noktalarda 
plankton patlamalarının yaşandığı; bunun da planktonla 
beslenen hamsilerde artış ile sonuçlandığı tespit edilmiştir.  
Araştırmacılara göre kış koşulları ile beraber hamsi stoklarının 
sürekli izlenmesi sürdürülebilir avcılık faaliyetlerinin 
planlanmasına yardımcı olabilecek. İnce ayar tahmin 
mekanizması adı verilen bu yenilikçi yaklaşımla çevresel ve 
ekonomik açıdan bazı kazanımlar elde edilmesi amaçlanıyor. 

AB’den Haberler

 Kaynak: Avrupa 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

 Kaynak: Avrupa Komisyonu
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TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

14 Mart 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen Tarım ve 
Balıkçılık Konseyi 3456.toplantısında görüşülen başlıca 
konular şunlardır:

- Domuz eti, süt ürünleri, meyve ve sebze sektörleri 
gibi bazı tarımsal sektörlerde yaşanılan sorunlar ve buna 
yönelik alınacak tedbirler,

- Tarımsal sektörde mali araçların kullanılması ve üye 
devletlerin bu kapsamda mevcut ya da potansiyel yatırımlara 
ve mali fırsatlara yoğunlaşması,

- Üçüncü ülkelerle balıkçılık ortaklık anlaşması imzalanması 
hakkındaki kararların kabulü,

- Bazı ülkelerde sağlıklı veya daha az sağlıklı gıdaları 
belirtmek için gönüllü olarak kullanılan “trafik ışığı” 
etiketleme sisteminin kullanılmasının iç pazarda doğuracağı 
etkiler.

Konsey toplantı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir:

h t tp : / /www.con s i l i um. eu ropa . eu / en /mee t ing s /
agrifish/2016/03/st07040_en16_pdf/

15 Şubat 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen Tarım ve 
Balıkçılık Konseyi 3446.toplantısında görüşülen başlıca 
konular şunlardır:

- Hollanda Dönem Başkanlığının tarım ve balıkçılık 
sektöründeki çalışma planı:

Başkanlığın önceliği şu şekildedir; tarım politikaları 
konusunda 2020 sonrası OTP’nin geleceği hakkında 
münazara başlatmak, yeni OTP’nin etkili biçimde 
sadeleştirilmesine odaklanmak, piyasa gelişmelerini takip 
etmek, organik tarım hakkında Avrupa Parlamento ile 
uzlaşmak; gıda ve veterinerlik konularında, antimikrobik 
rezistansa karşı çalışmalara yoğunlaşmak, gıda atıkları 
ve israfına karşı olası çalışmaları münazara etmek, daha 
sürdürülebilir, düşük riskli bitki üretim materyalleri 
artırmak için seçenekleri incelemek; balıkçılık politikası 
konusunda ise, yeni OBP’de yer aldığı üzere daha fazla 
sürdürülebilirlik sağlamak, Baltık Denizi sürdürülebilir 
balık stokları yönetimi için çok yıllık bir plan üzerinde 
karara varmak, derin deniz ve veri toplama tüzüklerinde 

karar varmak.

- Uluslararası tarımsal ticaretin durumu,

- 26-28 Ocak 2016 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 
bir konferansın sonuçları doğrultusunda oluşturulan 
tarımsal araştırma için uzun dönem AB stratejisi hakkında 
gelişmelerin durumu,

- 1006/2008 sayılı Tüzüğü ilga eden ve üçüncü 
ülke sularında avlanan filoların sürdürülebilir yönetimini 
düzenleyen Komisyon öneri,

- Domuz eti ve süt sektörlerinde yaşanılan sorunlar,

- Bazı genotoksik maddelerin AB yasal gıda renklendiricileri 
listesinden çıkarılması,

- Steviol glikositlerin gıdalarda tatlandırıcı olarak 
kullanımına izin verilmesi.

Konsey toplantı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir:

h t tp : / /www.cons i l ium.europa . eu /en/mee t ing s /
agrifish/2016/02/st06072_en16_pdf/
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İstatistikler

Türkiye’nin GSYH Büyümesi Kapsamında Tarım Sektörü Büyüme Oranı (%)

EMFF bütçesinin üye ülkeler arasında dağılımı (€)

Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), Ortak Balıkçılık Politikası’nın (OBP) 
etkin uygulanmasını sağlamak için geliştirilen bir mali araçtır. 2014-2020 dönemini 
kapsayan EMFF ile sağlanacak mali yardımlar, Ortak Balıkçılık ve Entegre Denizcilik 
Politikalarını kapsamaktadır. 

AVRUPA DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK FONU (EMFF) 

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 yönetilmektedir. 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.  

EMFF Bütçesinin politika alanlarına göre dağılımı
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1.  25 Ocak 2016, AGR 59357, “Gıdalarda Örnekleme ve Resmi Kontroller” RTP Çalıştayı

2. 16 Mart 2016, AGR 60579, “Tarım Ürünlerinde Ortak Piyasa Düzeni” Çalıştayı

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

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
TA

IE
X

 F
aa

liy
et

le
ri

1. 1307/2013 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 53(6).Maddesini ilga eden ve genç çiftçiler 
ve gönüllü olarak verilen üretimle bağlantılı desteklerin ödemesine ilişkin bazı hükümler hakkında 639/2014 
Sayılı Delege Tüzüğünü tadil eden 30 Kasım 2015 tarihli ve 2016/141 Sayılı Komisyon Delege Tüzüğü

2. Koruma altına alınmış menşe adı ve mahreç işareti kaydına yeni bir isim eklenmesine ilişkin 1 Şubat 2016 
tarihli ve 2016/215 Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (Aydın İnciri(PDO))

3. Üretici işbirliğine yönelik olarak 1308/2013 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü tamamlayıcı 
15 Aralık 2015 tarih ve 2016/232 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü

4. Meyve ve sebzelerin, işlenmiş meyve ve sebzelerin ve muz ürünlerinin okul meyve ve sebze planları 
kapsamında dağıtımı için Birlik yardımına yönelik olarak 1308/2013 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Tüzüğünü tamamlayıcı 17 Aralık 2015 tarih ve 2016/247 sayılı Komisyon Delege Tüzüğü

5. Tarım ve orman sektöründe ve kırsal alanlarda devlet yardımları bildirimlerinde kullanılacak olan formlara 
ilişkin 794/2004 Sayılı Tüzüğün Ek I kısmını tadil eden 3 Şubat 2016 tarih ve 2016/246 Sayılı Komisyon 
Tüzüğü

6. Üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatındaki düzenlemelere ilişkin 834/2007 Sayılı Konsey Tüzüğünün 
uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 1235/2008 Sayılı Tüzüğü tadil eden 18 Mart 2016 tarih ve 
2016/459 Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

7. 258/97 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü altında 2016/398 sayılı ve 16 Mart 2016 tarihli UV 
işlem görmüş ekmeğin yeni gıda olarak pazara sunulmasına izin veren Komisyon Uygulama Kararı

8. 2016/371 sayılı ve 15 Mart 2016 tarihli hastalık riskini azaltmaya ve çocukların gelişim ve sağlığına atıfta 
bulunanlar dışında bazı sağlık beyanlarına izin vermeyi reddeden Komisyon Tüzüğü

9. 1107/2009 sayılı bitki koruma ürünlerinin pazara sunulmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Tüzüğü’ne uygun olarak pinoxaden aktif bileşeninin onaylanmasına ilişkin 2016/370 sayılı ve 15 Mart 2016 
tarihli Komisyon Uygulama Tüzüğü

10. 258/97 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü altında Lacto-N- neotetraose’un yeni gıda bileşeni 
olarak pazara sunulmasına izin veren 2016/375 sayılı ve 11 Mart 2016 tarihli Komisyon Uygulama Kararı

11. 258/97 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü altında 2’-O-fucosyllactose’un yeni gıda bileşeni 
olarak pazara sunulmasına izin veren 2016/376 sayılı ve 11 Mart 2016 tarihli Komisyon Uygulama Kararı

12. 2016 yılı için belirli balık stokları ve balık stoğu gruplarına ilişkin Birlik sularında ve Birliğe ait olmayan 
sularda Birlik balıkçı tekneleri için geçerli av kotalarını belirleyen ve 2015/104 sayılı Tüzüğü (AB) düzenleyen 
22 Ocak 2016 tarih ve 2016/72 sayılı Konsey Tüzüğü (AB)

13. 2016 yılı için Karadeniz’de belirli balık stoklarına ilişkin av kotalarını belirleyen 18 Ocak 2016 tarih ve 
2016/73 sayılı Konsey Tüzüğü (AB)

AB
 M

ev
zu

at
ı
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AB’DE HAYVANCILIK 
DESTEKLERİ

AB’de destekler son olarak 2013 yılında yapılan 
OTP Reformu ile gözden geçirilmiş olup, mevcut 
düzenlemeler bu reform kapsamında getirilen 
değişiklikler vasıtasıyla yapılmıştır. Bu kapsamda 
getirilen değişiklikler, genel olarak iklim değişikliğine 
ayak uydurmak, gıda güvenilirliğine daha fazla önem 
vermek gibi nedenlerin çevresinde şekillense de aslında 
doğrudan ödemelerin daha adil hale getirilmesi, 
desteklerin daha “yeşil” yani çevre odaklı hale getirilmesi, 
gıda zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kriz 
yönetim araçlarının güçlendirilmesi gibi nihai amaçları 
bulunmaktadır. 

Bu kapsamda reform ile birlikte getirilen en önemli 
hususlardan biri ödemelerin dağıtımının fazlasıyla 
idari yük getirmesinden kaynaklı, 100 Avro altındaki 
ödemeler ile 1 hektardan daha küçük tarım 
arazilerinin ödeme kapsamı dışında bırakılmasıdır. 

Bunun yanı sıra, bir diğer önemli husus da çapraz 
uyum kurallarıdır. Bu kurala göre, tüm doğrudan 
ödemeler, bazı kırsal kalkınma ödemeleri ve bazı bağcılık 
ödemeleri, çevre, iklim değişikliği, arazinin iyi tarımsal 
koşulda tutulması, hayvan ve bitki sağlığı ve hayvan 
refahı standartlarına uygun belli bir takım kurallar 
çerçevesinde verilmektedir. Desteklemelerden yapılacak 
kesinti oranı asgari %5 azami %15 olarak belirlenmiştir. 

Hayvancılıkla ilgili çapraz uyum kurallarına 
bakıldığında; hayvan barınaklarında yeterli 
ışıklandırmanın ve sağlanması, hayvanlara yeterli 
sayıda kişiler tarafından bakılması, bakıcıların 
havan refahı kapsamında günde en az bir kez 
hayvanları kontrol etmesi, hayvanlara herhangi bir 
tıbbi müdahale olduğunda kayıtların tutulması, 
barınaklarda hayvan başına yeterli miktarda alanların 
ayrılması, barınaklarda havalandırmanın, ısının, toz 

İnceleme

Adil Yüksel PERKİN           AB Uzmanı 
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seviyesinin belirlenen sınırlar içerisinde olması gibi 
genel hususlar bulunmaktadır.

Ayrıca yasa boşluklarının önüne geçmek ve desteklerin 
ihtiyacı olan çiftçilere verilmesini sağlamak amacıyla 
getirilen “aktif çiftçi” tanımı da desteklerin verilmesi 
hususunda önemli bir etkendir. Bu tanıma göre, 
arazisi olan ve desteklerden büyük oranda faydalanan 
fakat küçük bir miktar tarımsal faaliyet gerçekleştiren 
veya hiç tarımsal faaliyet gerçekleştirmeyen çiftçiler, 
bu ödemelerin dışında bırakılmıştır. Bu kapsamda, 
toplam tarımsal destek miktarının, tarım dışı 
faaliyetlerden elde ettiği gelirin %5’inden az 
olmaması durumunda çiftçi, aktif çiftçi olarak 
sayılmakta ve destek almaktadır. 

Reform sonrası AB’de verilen tarımsal desteklerin 
üretimle bağlantısının kesilmesi eğiliminin devam 
etmiş olduğu görülmektedir. Zira Tek Ödeme Planı 
çerçevesinde verilmekte olan destekler dokuz ödeme 
kalemi kapsamında genişletilmiştir. Bunlardan 
hayvancılık sektörü ile ilişkilendirilebilecek 
olan destekler, AB tarımsal desteklerinin temelini 
oluşturan, üretimden bağımsız bir şekilde alan bazlı 
olarak uygulanan ve ulusal ve bölgesel düzeyde hektar 
başına sabit bir ödeme sunan Temel Ödeme Planı 
ve yeni Üye Devletler için 2019 yılına kadar devam 
etmesi öngörülen yine üretimle bağlantılı olmayan bir 

destekleme modeli sunan ve her bir Üye Devlet için 
yıllık olarak belirlenecek mali zarfın, o Üye Devlette 
beyan edilen toplam uygun hektar sayısına bölünmesi 
ile hesaplanan Tek Alan Ödemesi Planı’dır. Bunların 
dışında, küçük çiftçilerin korunması amacıyla da 
uygulaması Üye Devletlerin inisiyatifine bırakılmış 
Küçük Çiftçi Planı oluşturulmuştur. Buna göre Üye 
Devletler kendilerine tahsis edilen bütçenin %10’una 
kadarlık bir kısmını bu amaç için ayırabilmekte 
olup, bu kapsamda verilen yardımlar yıllık 500 ile 
1250 Avro arasında belirlenen sabit bir miktarda 
olmaktadır. 

Gönüllü Üretimle Bağlantılı Destek

Yine uygulaması Üye Devletlerin inisiyatifine 
bırakılmış bir diğer destek kalemi de Üye Devletlerin, 
sınırlı bir miktarda verebilecekleri üretimle bağlantılı 
desteklerdir. Bu kapsamda, bahse konu bu destek, 
her bir Üye Devletin doğrudan ödeme tavanın %8’i 
ile sınırlandırılmış olup, bu desteklerin, hububat, 
yağlı tohumlar, protein bitkileri, tane baklagil, 
keten ve kenevir, çeltik, sert kabuklular, nişastalık 
patates, süt ve süt ürünleri, tohumlar, koyun ve 
keçi eti, sığır ve dana eti, zeytinyağı, ipekböceği, 
kuru yem, şerbetçiotu, şeker pancarı, şeker kamışı, 
meyve ve sebze ve kısa dönemli çalılara, sadece 
mevcut üretim seviyelerini korumak için verilebileceği 
ifade edilmiştir. Bu kapsamda, 2015 yılı dönemi 
için bakıldığında, GKRY, İrlanda ve Lüksemburg 

İnceleme
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hariç diğer Üye Devletlerin sığır ve dana etinde 
ihtiyari olarak üretimle bağlantılı ödeme vermeyi 
tercih ettiği ve bunun toplam üretimle bağlantılı 
ödemelerin %41’i olduğu ve Estonya, İrlanda, 
Lüksemburg, İsveç ve Slovenya hariç diğer Üye 
Devletlerin ise koyun ve keçi etinde ihtiyari olarak 
üretimle bağlantılı ödeme vermeyi tercih ettiği 
ve bunun toplam üretimle bağlantılı ödemelerin 
%12’si olduğu görülmektedir. 2015 yılında verilen 
bu desteklerin toplam miktarları ise, sığır ve dana 
etinde 1.7 Milyar Avro ve koyun ve keçi etinde 503 
Milyon Avro’dur.

1307/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
Tüzüğü, Üye Devletlere üretimle bağlantılı gönüllü 
destek finansmanı için doğrudan ödemelere yönelik 
yıllık ulusal tavanlarının azami düzeyine kadar 
kullanma olanağını sunmaktadır.

Bu destek sadece belirli tipteki yetiştiricilik 
sektörleri veya belirli tarımsal sektörlerin özellikle 
ekonomik, sosyal veya çevresel gerekçelerle belirli 
zorluklara maruz kaldığı bölgeler veya sektörlerde 
mevcut üretim düzeylerinin sürdürülmesi için 
teşvik oluşturmak amacıyla gerekli düzeye 
kadar belirli sektör ve üretim türlerine destek 
verilecektir. Üretimle bağlantılı destek yıllık ödeme 
biçiminde olacak ve Tüzüğün 52(6). Maddesi 

uyarınca tanımlanan nicel sınırlar içerisinde 
verilecektir. Bu kapsamda, her tedbir için, DTÖ’nün 
mavi kutu kriterleriyle uyumun korunması amacıyla 
Üye Devletler tarafından bir nicel sınır belirlenecektir. 
Sınır üretimle bağlantılı gönüllü destek kararının 
verildiği yıldan önceki 5 yıllık dönemde en az bir 
yıl süreyle hedeflenen bölge veya sektörde üretim 
düzeylerini yansıtacaktır.

2014 yılında, 2015-2020 yılları arasındaki üretimle 
bağlantılı gönüllü destek için 27 Üye Devlet başvuru 
yapma kararı almıştır. Doğrudan ödemeler için 
uygun olan yıllık 41-42 milyar Euro’dan bu amaçla 
4.1-4.2 milyar Euro/yıl ayrılmıştır.

Üye Devletler üretimle bağlantılı gönüllü destek 
kararlarını 1 Ağustos 2016 tarihine kadar gözden 
geçirebilme imkânına sahiptir. Bu sayede amaçlanan 
değişiklerin var olması halinde bu değişiklikler 2017 
yılı itibarıyla geçerli olacaktır.

Gönüllü Üretimle Bağlantılı Destek Kapsamında 
Sığır eti ve dana eti için Destekleme

1 Ağustos 2014 yılı itibarıyla 24 Üye Devlet 
Komisyona sığır eti ve dana eti sektörü için üretimle 
bağlantılı destek sağlama kararlarını bildirmiştir. 

İnceleme
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Bu kararlarına dayanarak, 28 AB Üye Devletinde 
doğrudan destek verebilmek için uygun olan 
yıllık miktarın %4.1’i, yani üretimle bağlantılı 
gönüllü destek için tahsis edilen miktarların %41’i 
2015 yılından itibaren sığır eti ve dana eti için 
faydalanılabilir olmuştur.

50 kadar tedbir bildirilmiş olup bu tedbirler sığır eti 
ve dana eti sektöründe güçlük yaşanan bölgeler ve/
veya belirli tipteki yetiştiricilik sektörlerine yöneliktir. 
AB düzeyindeki nicel sınır, sığır eti ve dana eti için 
18.6 milyon baş büyükbaş hayvandır. AB düzeyinde 
yararlanılabilir olan miktar yıllık ortalama 1,700 
milyon Euro (veya hayvan başına 91.3 Euro) olup, 
bu miktar sığır eti ve dana eti sektörünü üretimle 
bağlantılı gönüllü destekten en fazla yararlanan sektör 
haline getirmektedir.

Gönüllü Üretimle Bağlantılı Destek Kapsamında 
Süt ve süt ürünleri için Destekleme

1 Ağustos 2014 yılı itibarıyla 19 Üye Devlet 
Komisyona süt ve süt ürünleri sektörü için üretimle 
bağlantılı destek sağlama kararlarını bildirmiştir. 
Bu kararlarına dayanarak, 28 AB Üye Devletinde 
doğrudan destek verebilmek için uygun olan yıllık 
miktarın %2’i, yani üretimle bağlantılı gönüllü destek 
için tahsis edilen miktarların %20’si 2015 yılından 
itibaren süt ve süt ürünleri için faydalanılabilir 
olmuştur.

30 kadar tedbir bildirilmiş olup bu tedbirler süt ve süt 
ürünleri ve üretimde güçlük yaşanan bölgeler ve/veya 
belirli tipteki yetiştiricilik sektörlerine yöneliktir. AB 
düzeyindeki nicel sınır, süt ve süt ürünleri için 12.3 
milyon baş hayvandır.

AB düzeyinde yararlanılabilir olan miktar yıllık 
ortalama 846 milyon Euro (veya hayvan başına 
68.7 Euro) olup bu miktar süt ve süt ürünleri 
sektörünü üretimle bağlantılı gönüllü destekten en 
fazla yararlanan ikinci sektör (sığır eti ve dana etinden 
sonra) haline getirmektedir.

Gönüllü Üretimle Bağlantılı Destek Kapsamında 
Koyun ve Keçiler için Destekleme

1 Ağustos 2014 yılı itibarıyla 22 Üye Devlet 
Komisyona koyun eti ve keçi eti sektörü için üretimle 
bağlantılı destek sağlama kararlarını bildirmiştir. 
Bu kararlarına dayanarak, 28 AB Üye Devletinde 
doğrudan destek verebilmek için uygun olan yıllık 
miktarın %1.2’si, yani üretimle bağlantılı gönüllü 
destek için tahsis edilen miktarların %12’si 
2015 yılından itibaren koyun eti ve keçi eti için 
faydalanılabilir olmuştur.

40 kadar tedbir bildirilmiş olup bu tedbirler koyun eti 
ve keçi eti sektöründe güçlük yaşanan bölgeler ve/veya 
belirli tipteki yetiştiricilik sektörlerine yöneliktir. AB 
düzeyindeki nicel sınır, koyun eti ve keçi eti için 41-42 
milyon baş hayvandır.

AB düzeyinde yararlanılabilir olan miktar yıllık 
ortalama 486 milyon Euro (veya hayvan başına 
12 Euro) olup bu miktar koyun eti ve keçi eti 
sektörünü üretimle bağlantılı gönüllü destekten en 
fazla yararlanan üçüncü sektör haline getirmektedir 
(sığır eti-dana eti ve süt ve süt ürünleri sektörlerinden 
sonra).

Fransa’da bu konudaki 2014 yılı uygulamaları 
incelendiğinde, hayvan yetiştiricilerinin destek 
alabilmesi için en az 10 süt veren ineğe ve inek başına 

İnceleme
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belirlenen bir verim oranına sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu durumda verilen destekler: 50 ineğe kadar 187 Avro/
baş; 51-99 arası ineğe 140 Avro/baş ve 100-139 arası 
ineğe 75 Avro/baş şeklindedir. Bununla birlikte dağlık 
bölgelerde sütçü ineklere, 30 ineğe kadar 74 Avro/baş 
ve engebesiz bölgelerde ise 40 ineğe kadar 36 Avro/
baş destek verilmektedir. Küçükbaş hayvancılığa verilen 
destek konusunda, desteğin verilebilmesi için çiftçinin en 
az 50 koyuna ve kuzu başına belirlenen bir verim oranına 
sahip olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması 
durumunda koyun başına 18 Avro destek verilmektedir. 
Bunların yanı sıra yetiştiriciliğe yeni başlayanlara ilk 3 yıl 
için ilave destekler de öngörülmüştür. 

Bu hususların yanı sıra, Ortak Piyasa Düzenleri 
kapsamında verilen destekler de mevcuttur. Bu kapsamda 
hayvancılık sektörü ile ilişkilendirilebilecek destek, 
bazı ürünlerin piyasadan kaldırılması ve bu ürünlerin 
geçici olarak depolanmasını öngören özel depolama 
yardımlarıdır. Özel depolama yardımları beyaz şeker, 
zeytinyağı, keten lifi, büyükbaş hayvan eti, tereyağı, kalite 
politikasına tabi ürünler, yağsız süt tozu, domuz eti, 
koyun ve keçi etine verilebilmektedir. Bu kapsamda tek 
şart, özel depolama yardımı alacak ürün grubunun Üye 
Devletler içerisinde üretilmesi veya hasadının yapılmış 
olmasıdır.

KAYNAKLAR

1) http://agriculture.gouv.fr/mise-en-oeuvre-nationale-de-la-reforme-de-la-pac-stephane-le-foll-annonce-ses-

arbitrages-sur-les.

İnceleme
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Novak Djokovic

Çok zengin bir dokuya sahip olan Sırp kültürü 
sayesinde Sırbistan, edebiyat, sinema, müzik, 
resim gibi sanat dallarında ve birçok farklı spor 
dalında dünyaya önemli isimler kazandırmıştır. 
Nobel ödüllü Yugoslav yazar Ivo Andric ile Isidora 
Sekulic ve Milos Crnjanski gibi yazar ve şairlerin 
yanı sıra, Emir Kusturica ve Steve Tesich gibi 
yönetmen ve senaristler ile Stevan Stojanovic 
Mokranjac ve Marija Serifovic gibi müzisyenler 
zengin Sırp kültürünün ürünleri olmuştur. Spor 
dallarından da teniste Novak Djokovic, Ana 
Ivanovic ve Jelena Jankovic, basketbolda Vlade 
Divac, Predrag Danilovic ve Peja Stojakovic gibi 
dünyaca ünlü isimler bu ülkede yetişmiştir. 

 “Yatak sıcak yemek ise soğuk olmalıdır”                       
  Sırbistan Atasözü     

En başta içerisinde yer aldığı Balkan bölgesi 
mutfaklarının özelliklerini yansıtan Sırp 
mutfağı, bu bölgenin dışında tarih boyunca 
etkileşim içinde bulunduğu Avusturya, 
Macar, Türk ve Yunan mutfaklarından da 
izler taşır. Ekmek, et, meyve-sebze ve süt 
ürünlerinin ağırlıkta olduğu Sırp mutfağının 
en bilinen yemekleri arasında, cevapci ci(bir 
tür sosis), pljeskavica (ızgara et yemeği), 
sarma, gibanica(peynir ve kaymaklı tatlı) ve 
kaçamak(mısır lapası) yer almaktadır. 

Belgrad

Gibanica

SIRBİSTAN (SRB)

Tarih boyunca Balkanlarda yaşanan güç 
mücadelesinin her zaman güçlü bir tarafı olan 
Sırbistan,  1945’te kurulan Yugoslavya’nın 
en büyük ve güçlü parçasını oluşturmuştur. 
1990’lı yılların başında Soğuk Savaş’ın 
bitmesinin ardından Yugoslavya’yı oluşturan 
cumhuriyetlerin arka arkaya bağımsızlık ilan 
etmeleri ve bu süreçte yaşanan savaşların 
sonunda Yugoslavya dağılmış ve son olarak 
da 2008 yılında Kosova’nın bağımsızlığını 
kazanması ile birlikte Sırbistan önemli toprak 
kaybına uğramıştır.

Emir Kusturica

Ülke Tanıtımı

Sırbistan’da tarım, halen ekonominin temeli ve kırsal 

alanların gelişimindeki en önemli sektördür. Ülkede 

nüfusun %44’ü kırsal alanlarda yaşamakta ve %22’si de 

geçimini tarımla sağlamaktadır. Sırbistan tarım sektörü, 

2015 yılında GSYİH’nın %10,4’ünü oluşturmuştur. Aynı 

zamanda tarım sektörü, Sırbistan ekonomisinde pozitif 

dış ticaret dengesi veren tek sektördür. En önemli tarım 

ihraç malları mısır, şeker, donmuş frambuaz, buğday 

ve ay çiçek yağıdır. Sırbistan toplam 4,2 milyon hektar 

ekilebilir araziye sahip olup, bunun %90’ı kişilere aittir. 

7.243.007
88.361 km2



20

 
Uzman Gözüyle 
                Süreli Yayın

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

Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
Editör
G. Şahika ATILGAN
Redaktör

Editoryal Kurul Yayın Danışmanları

F. Ömer TİRYAKİOĞLU
Tamer KÖSE
Ezgi AKTAŞ YEŞİL
Adil Yüksel PERKİN

Ahmet Berkay BULUTCU
Neslihanece KORKMAZ

Katkıda Bulunanlar 

Katkıda Bulunanlar (devam)

Özge BOZKUŞ
Emrecan ÖZELER
Nihal HAMBURACI
İlknur KAYABAŞI
Osman Mahmut ERYURT
Doğuş Gökhan ÇEVİK
Yahya KARAKUŞ
Burcu TEMÜR

Biliyor Musunuz ?

İbrahim ARSLAN, Daire Başkanı
       Genel Yayın Yönetmeni

TRACES (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM)
TRACES (Ticaret Kontrol ve Uzman Sistemi), Avrupa Birliği sınırları içerisindeki 

ve dışındaki hayvan ve hayvansal kökenli ürünlerin hareketlerini takip etmek için 

kullanılan bir yönetim aracıdır. Ticari işletmeciler ve yetkili otoritelerin yükünü arttıran 

idari formalitelerin azaltılması ve hayvan hastalıklarının yönetiminin iyileştirilmesi 

bakımından önemli bir yeniliktir.

TRACES olarak bilinen entegre bilgisayarlı veteriner sisteminin geliştirilmesine ilişkin 

mevzuat 19 Ağustos 2003 tarih ve 2003/623/EC sayılı Komisyon Kararıdır. 

Ardından yayımlanan TRACES’in hayata geçirilmesine ilişkin 2004/292/EC sayılı 

Komisyon Kararı ile de sistem, tüm Üye Devletler için zorunlu halde getirilmiştir. 

TRACES sistemi üçüncü ülkeler tarafından gönüllü olarak kullanılabilmektedir.

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

