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Bu Sayıda:

AB Tarım Bakanları, okul gıdası 
yardım programını revize eden 
yeni anlaşmaya resmen onay ver-
diler. 

Dünya genelinde bilinen en 
tehlikeli bitki bakterisi olan 
Xylella fastidiosa’ya karşı ilave 
önlemler alındı.

AB’nin yılı filo kapasitesi rapo-
runda, 2014 yılına göre 2015 
yılında AB filosu sayı, tonaj ve 
motor gücü bakımından küçül-
dü
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Uzman Gözüyle Hakkında

Değerli Okuyucularımız,

Uzman Gözüyle Bülteni, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği 
Uyum Daire Başkanlığı tarafından üç ayda bir çıkarılan bir süreli yayındır. 

Bültenimizde, Bakanlığımız sorumluluğundaki üç AB müzakere faslı çerçevesinde güncel 
haberlere yer verilmektedir. Bu fasıllar; Fasıl 11 – Tarım ve Kırsal Kalkınma, Fasıl 12- 
Veterinerlik, Gıda Güvenilirliği ve Bitki Sağlığı Politikaları ve Fasıl 13 – Balıkçılık’tır. Türkiye-
AB Mali İşbirliği kapsamındaki çalışmalar ve projeler de fasılların yanısıra Bültenimizde yer 
alan bir diğer önemli konudur.

Her sayıda, “İnceleme” başlığı altında, AB uyum çalışmaları açısından önemli bir konu 
ya da o dönemde gündemde önemli yer işgal eden bir konu detaylı bir şekilde ele alınarak 
okuyucularımıza sunulmaktadır. 

Serbest Köşe şeklindeki bölüm, daha çok bir alandaki güncel gelişmeleri aktaran ya da süreci 
özetleyen daha kısa yazılardan oluşmaktadır.

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantı sonuçları, TAIEX faaliyetleri, güncel AB mevzuatından 
bir seçki ve güncel ulusal mevzuatın bir derlemesi her ay yayımlanmakta ve okuyucularımızın 
bu şekilde en yeni politika ve mevzuat çalışmalarına ulaşması hedeflenmektedir. 

Ülke Tanıtımı, İstatistikler ve Biliyor musunuz? köşeleri ile okuyucularımıza AB sürecinin 
biraz daha renkli ve merak uyandırıcı boyutu gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bültenimizin her yeni sayısı Genel Müdürlüklerimize ve taşra teşkilatımıza gönderilmekte, 
ayrıca Bakanlığımız web sayfası üzerinden de ilgi duyan tüm kesimlerin elektronik ortamda 
erişimine olanak sağlanmaktadır.  

Yine, her yılın sonunda, o yılki sayıları içeren bir almanak çıkarılarak, bültenimizi arşivlemek 
isteyenlerin ilgisine sunulmaktadır. 

Görüş ve katkılarınız için bize e-posta göndermeyi lütfen unutmayın: 

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr  

Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB Uyum Daire Başkanlığı

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ
11 Nisan 2016 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleşen Tarım 
ve Balıkçılık Konseyi 3459.toplantısında görüşülen başlıca 
konular şunlardır:
- Komisyon, AB’nin mevcut veri toplama sistemini OBP ile 
uyumlaştıracak taslak tüzüğe ilişkin olarak daha hızlı ilerleme 
kaydedilmesi gerektiği konusunda Konsey’i bilgilendirdi.
- Komisyon’un 11 Mart 2016 tarihinde sunmuş olduğu 
teknik önlemler vasıtasıyla balık stoklarının korunmasının 
geliştirilmesi ve deniz ekosistemlerinin korunmasına ilişkin 
Konsey, taslak tüzük hakkında bilgilendirildi.
- Komisyon, Avrupa Stratejik Yatırım Avrupa Fonu’nun 
tarım sektöründeki finans talebini karşılamak için neler 
yapılabileceğine yönelik Konsey’e bir sunum gerçekleştirdi.
- Konsey, okullarda süt, meyve ve sebze tüketiminin 
teşvik edilmesini amaçlayan bir tüzüğü kabul etti. Eğitim 
kurumlarında bu tarımsal ürünlerin arzını finanse ederek AB, 
sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ve yerel ürünlerin tüketimini 
teşvik etmeyi amaçlıyor.
- Konsey, 2016 yılı için bazı balık türlerine ilişkin av kotalarını 
düzenleyen 2016/72 sayılı Tüzüğe getirilen değişiklikleri 30 
Mart tarihinde yazılı prosedür ile kabul etti. 
Konsey toplantı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir:
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / m e e t i n g s /
agrifish/2016/04/st07409_en16_pdf/
17 Mayıs 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen Tarım ve 
Balıkçılık Konseyi 3464.toplantısında görüşülen başlıca 
konular şunlardır:
- Bakanlar, Aralık 2015 tarihinde imzalanan Paris İklim 
Anlaşması ışığında, tarım ve iklim arasındaki ilişki hakkında 
görüş alışverişinde bulundular.
- Konsey, OTP’nin sadeleştirilmesine ilişkin olan Mayıs 2015 
tarihli Konsey kararlarının bir devamı mahiyetinde, OTP’nin 
sadeleştirilmesi konusunun durumuna ve bu konuda atılacak 
yeni adımlara ilişkin güncel bilgileri kayda aldı.
- Konsey, Parlamento ile bir ilk okuma anlaşmasını 
müteakiben, safkan besicilik hayvanlarının, melez besicilik 
domuzlarının ve bunların germinal ürünlerinin besiciliği, 
ticareti ve Birlik’e girişi için zooteknik ve kalıtımsal koşullarına 
ilişkin tüzüğü kabul etti.
- Konsey, OECD Tarım Komitesi tarafından tarım 7-8 Nisan 
2016 tarihinde kabul edilen “Verimli, Sürdürülebilir ve 
Dayanıklı Küresel Gıda Sistemi Oluşturmak için Daha İyi 
Politikalar” adlı OECD deklarasyonunu AB adına imzalama 
yetkisini Komisyon’a verdi.
- Konsey, gazlı içeceklerin tanımlanması, sunumu, 
etiketlenmesi ve coğrafi işaretlerinin korunmasına ilişkin 
110/2008 sayılı Tüzüğün Ek III’ünü değiştiren delege 
mevzuatının kabulü ile bazı ürünlerde maksimum kalıntı 
seviyelerine ilişkin 396/2005 sayılı Tüzüğü değiştiren bir dizi 
tüzüğün kabulüne karşı çıkmama kararı aldı.
Konsey toplantı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir:
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / m e e t i n g s /

agrifish/2016/05/st09000_en16_pdf/ 
16 Haziran 2016 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleşen Tarım 
ve Balıkçılık Konseyi 3397.toplantısında görüşülen başlıca 
konular şunlardır:
- Konsey, organik tarıma ilişkin bir tüzük önerisi üzerinde 
oluşturulan genel yaklaşıma ilişkin uzlaşıya vardı. Bahse konu 
öneri, AB’de organik üretimin gelişiminin önündeki engelleri 
kaldırmak amacıyla organik üretim ve organik ürünlerin 
etiketlenmesine ilişkin mevcut kuralları gözden geçirmeyi, 
çiftçiler ve operatörler için adil rekabeti garanti altına almayı 
ve tüketicinin organik ürünlere olan güvenini arttırmayı 
hedefliyor.
- Bakanlar, 2016 yılı için av kotalarına ilişkin Komisyon 
Tebliği hakkında bilgilendirildi.
- Başkanlık, hayvan sağlığına ilişkin bir tüzük önerisinin 
durumu hakkında Bakanları bilgilendirdi. Bahse konu öneri, 
AB’de hayvan sağlığını ve kamu sağlığını yüksek standartlarda 
garanti altına almayı amaçlıyor.
- Romanya delegasyonunun talebi üzerine Komisyon, 2007-
2013 kırsal kalkınma programları harcama uygunluğunun 
genişletilmemesine ilişkin kararı hakkında Konsey’e bilgi 
verdi.
- Konsey, Yunanistan delegasyonu tarafından 2007-2013 
Balıkçılık Operasyonel Programları için harcama uygunluğu 
döneminin uzatılmasına ilişkin talebi hakkında bilgilendirildi. 
- Bakanlar, Rusya’nın son dönem ithalat kısıtlamaları sonrası 
balıkçılık sektörünün durumu hakkında Estonya delegasyonu 
tarafından bilgilendirildi. Rusya, 4 Haziran 2015 itibariyle 
Estonya ve Letonya’dan gelen tüm balıkçılık ürünlerine ithalat 
kısıtlamaları getirmişti.
- Konsey, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti ile sürdürülebilir 
bir Balıkçılık Ortaklık Anlaşması(FPA) ve protokolünün 
sonuçlandırılması için Komisyon’u AB adına müzakere 
açmakla yetkilendiren bir kararı kabul etti.
- Konsey, Avrupa Sayıştayı’nın 22/2014 sayılı “Ekonomide 
başarıyı sağlamak: AB finansmanlı kırsal kalkınma projelerinin 
maliyetlerini kontrol altında tutmak”  özel raporuna ve 
23/2014 sayılı “Kırsal kalkınma harcamalarındaki hatalar: 
hataların sebepleri ve tespit edilmesi” özel raporuna ilişkin 
kararlar aldı.
- Konsey, bazı ürünlerde amidosulfuron, fenhexamid, 
kresoxim-methyl, thiacloprid and trifloxystrobin için 
maksimum kalıntı limitlerine ilişkin 396/2005 sayılı Tüzüğün 
Ek II ve III’ünü değiştiren Komisyon Tüzüğünün kabulüne 
karşı çıkmama kararı aldı.
- Konsey, 2015 takvim yılı için doğrudan ödemeleri belirleyen 
1306/2013 sayılı Tüzük’te yer alan tanzim oranlarını 
düzenleyen bir tüzüğü 15 Haziran 2015 tarihinde yazılı 
prosedür ile kabul etti.
Konsey toplantı sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir:
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / m e e t i n g s /
agrifish/2015/06/Outcome-of-the-Council-meeting_EN_
pdf/
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AB FONLARI VE “ÜRETİMİN DONDURULMASI” 

OrgAnİk TArım mevzUATınDA Değİşİklİk

Kaynak:  Agrafacts

FASIL 11

AB Tarım Bakanları, okul gıdası yardım programını 
revize eden yeni anlaşmaya resmen onay verdiler. Revize 
programda, uygun ürün listesi genişletilmiş ve sağlıklı 
yiyecekler konusunda çocukların daha iyi eğitilmesi 
hedeflenmiştir. Söz konusu reform, Avrupa genelinde 

meyve, sebze ve süt tüketiminin düşüş, çocuklarda obezite 
vakalarının ise artış gösterdiği bir dönemde gündeme 
gelmiştir. Bu reformlar süt ürünlerinde yılda 100 milyon, 
meyve-sebzede ise 150 milyon Avroya mal olmaktadır.  

OkUl gıDAsı YArDım PrOgrAmınA Yeşıl ışık   

11 Nisan 2016 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen 
AB Tarım Bakanları Konseyinde, AB Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Komiseri Phil HOGAN, yılda 15.000 Avro 
devlet yardımı alan üreticilerin, piyasadaki arz fazlasına 
bir çözüm bulabilmek adına “üretimlerini dondurma” 
taahhüdünde bulunmak zorunda olacaklarını ifade etti. 
HOGAN, ihtiyaç fazlası üretimin gerçekleştiği bir ortamda 
gerçekçi olmak gerektiğini ve bu nedenle böyle bir tedbire 

başvurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Böyle bir tedbir 
alındığında, Üye Devletler, gönüllü arz kontrol programına 
katılan süt üreticilerine mali destekler sağlayabilmektedir. 
AB Tarım Bakanları , bu tedbiri tartışmak üzere 25 Mayıs 
2016’da Brüksel’de süt sanayinin önde gelen temsilcileri ile 
bir araya gelecekler.

Avrupa Komisyonu tarafından, 
834/2007/EC Sayılı Organik 
Ürünlerin Etiketlenmesi, Üretimi 
ve Kontrolüne dair kuralların 
yer aldığı Konsey Tüzüğünün 
uygulanmasına ilişkin detaylı 
kuralları içeren 889/2008/EC sayılı 
Uygulama Tüzüğünün ekleri,  29 
Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 
673/2016/EU sayılı Komisyon 

Uygulama Tüzüğü ile değişti. Bu 
çerçevede, söz konusu değişiklik 
ile organik tarımda kullanılmasına 
izin verilen maddeler genişletilerek 
içerisinde sirke, odun lifi gibi 
maddelerin yer aldığı 39 yeni 
madde eklendi. Bahse konu 
Uygulama Tüzüğüne aşağıdaki 
linkten erişim sağlayabilirsiniz.

DAHA FAzLA PİYASA YARDIMI BAŞVURUSU

AB güvenlık Ağı TeDBİrlerİnİ genİşleTİYOr

AB Üye Devletleri 10 Mayıs 2016 tarihinde toplanan 
Tarım Özel Komitesi’nde, gıda fiyatlarındaki mevcut 
düşüşten etkilenen çiftçilere daha fazla destek olunması 
hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Talep edilen hususlar 
arasında, de minimis üst sınırlarında artışa gidilmesi, 
gönüllü süt azaltımına giden üreticilere ek destek ve ihracat 
kredilerinin yürürlüğe girmesi konuları bulunmaktadır. 

Üye devletlerin çoğunluğu, Avrupa Komisyonu’ndan, 
yeni bir yardım paketi üzerinde çalışmalarını talep 
etmişlerdir. Komisyon ise söz konusu talebi göz ardı 
etmemekle birlikte, yardımların, ancak bütçeden kalan 
miktarlar ile karşılanması koşulu ile gerçekleşebileceğini 
vurgulamaktadır.    

FASIL 11

Komisyon 9 Haziran 2016 itibariyle, 1 Temmuz 2017 
yılına kadar 50 ila 80 milyon Avro arasında olması 
beklenen mali kaynakla meyve ve sebze üreticileri için 
güvenlik ağı önlemlerini genişletti. Geçerli yardım 
planı Haziran ayı sonunda sona erecek olup, bu yardım 
kapsamında ürünler piyasadan çekilmekte ve fiyat 

baskısı azaltılmaktadır. DG AGRI yetkililerine göre, 
Ağustos 2014’te Rusya’nın ithalat yasağı başladığından 
bu yana - meyve ve sebze için Avrupa’nın en büyük 
satış merkezinde 1.13 milyon ton dolayında meyve ve 
sebze  280 milyon Avro maliyetle piyasadan çekildi.

Kaynak:  Agrafacts

AB’den HaberlerAB’den Haberler

Kaynak:  Avrupa KomisyonuKaynak: Agrafacts

Kaynak:  Agrafacts

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&rid=1
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MENŞE ETİKETLEMESİ GENİŞLETİLSİN 

FASIL 13
FASIL 12

XYlellA fAsTıDıOsA’YA İlAve önlemler

Parlamenterler, 12 Mayıs tarihli oturumda, işlenmiş et 
ürünleri, süt, tek bileşenli ürünler ve gıdanın % 50’sinden 
fazlasını oluşturan bileşenler için, gıdada aldatıcı 
uygulamalarla mücadeleye yardımcı olacağı ve tüketici 
güveninin artmasını sağlayacağını belirterek, gıda menşe 
etiketlemesi için tekrar talepte bulundu. Parlamenterler 
tüketicilerin % 80’inin süt ürünleri ve diğer etler için 
menşe etiketlemesi istediklerini söyleyen 2013 yılına ait AB 

anketini işaret etti.

Komisyon, bu tür etiketlerin gıda sektörünün ve kontrol 
kuruluşlarının maliyetlerini artıracağı ve bunun da 
toplamda tüketici fiyatlarını etkileyeceğini gösteren bir 
raporu referans göstererek sessiz kaldı. Menşe etiketlemesi 
hâlihazırda taze sığır, domuz, kanatlı ile koyun ve keçi 
etlerinde kullanılmaktadır. 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

AB KARMA YEM ÜRETİMİ 2015 YILINDA ARTTI 

YAğ ve gıDAlArDA PrOses BUlAşAnlArı

2015 yılında 28 AB üyesi ülkede karma yem üretimi 157,3 
milyon tona ulaşmıştır. Bu rakam, Avrupa Yem Sanayicileri 
Federasyonu (FEFAC) üyesi olan yem üreticilerinin 
verilerine göre 2014 yılından %0,6 daha fazladır.

2015 yılında, sığır yemi üretimi % 0,7 düşerken; domuz 
ve kanatlı yemleri sırasıyla %0,6 ve %1,2 artmıştır. Bu 
sayede kanatlı yemi, AB yem üretimindeki liderliğini 
sağlamlaştırmıştır. Bu artıştan başta kanatlı eti %4’lük artış 
olmak üzere, kişi başına et tüketimi de %2,7’lik artışla 

olumlu etkilenmiştir.

Yem maliyetleri ise AB’deki tahıl hasadının 2015 yılında iyi 
şekilde gerçekleşmesi dolayısıyla 2014 yılına nazaran düşük 
seyretmiştir.

Polonya ve İspanya verileri yıllık yaklaşık % 4’lük büyüme 
ile oldukça olumlu olmasına karşın; Almanya %-2.9’luk 
bir düşüş göstermiştir. İngiltere ise; azalan kanatlı yem 
üretimine rağmen % 4’ten fazla büyüme göstermiştir. 

FASIL 12

Kaynak: Agrafacts Bülteni

EFSA glisidil yağ asit esterleri (GE), 
3-monokloropropanediol (3-MCPD) ve 
2-monokloropropanediol (2-MCPD) ve 
bunların yağ asit esterleri için halk sağlığı risk 
değerlendirmesi yapmıştır. Palm yağı, diğer bitkisel 
yağlar, margarin ve işlenmiş bazı gıdalarda gliserol 
bazlı proses kontaminantların bulunması, bu 
gıdaların tüketicileri için potansiyel sağlık riskini 
artırmaktadır. Bu bileşenler gıda proses aşamasında 
özellikle bitkisel yağların yüksek ısıda rafine 
edilmesi sırasında oluşmaktadır. 3 yaş ve üzeri 
tüketiciler için bu bileşiklere maruz kalma margarin 

ve pastanecilik ürünleri aracılığıyla olmaktadır. 
Palm yağı 3-MCPD ve 2-MCPD maruziyeti için 
ana kaynak olarak görülmektedir. EFSA Gıda 
zincirinde Kontaminantlar Paneli (CONTAM 
Panel)  Başkanı Dr. Helle Knutsen glisidolun 
genotoksik ve karsinojenik olduğuna dair yeterli 
kanıt bulunduğunu bu nedenle GE için bir güvenli 
seviye belirlenmediğini belirtmiştir. Panel ayrıca 
bu bileşenlerin özellikle 2-MCPD’nin toksisitesi 
hakkında bilginin geliştirilebilmesi için tavsielerde 
de bulunmuştur. 

 Kaynak: The Poultry Site

AB’den HaberlerAB’den Haberler

15 Mayıs 2016 tarihinde Üye Devletlerin uzmanları dünya 
genelinde bilinen en tehlikeli bitki bakterisi olan Xylella 
fastidiosa –Yaprak Yanıklığı’na karşı ilave önlemleri aldılar. 
Yeni önlemler ,Mayıs 2015 tarihinde kabul edilen acil 
hükümlerin bazı unsurlarının güncellenmiş halidir. Bu 
yeni önlemler özellikle İtalya’daki  (Apulia Bölgesi)Xylella 
fastidiosa’nın değerlendirilmesini  ve 2015 yılında en son 
kabul edilen acil önlemlerden veri  bu bakterinin enfekte 
ettiği Lecce ilini çevreleyen bölgede yeni salgınların rapor 

edildiği gerçeğini dikkate almaktadır. Kabul edilen bu 
önlemler Birliğin tamamında bu bakterinin yayılmasını 
önleyecek sınırlandırılmış alanın genişletilmesini sağlamak 
üzere uygulanacaktır.  

AB 22 Üye Devletteki pestisitlerin survey programlarını 
desteklemek üzere yaklaşık 11.5 milyon Euro’yu vereceğini 
taahhüt etti. Bütçenin büyük kısmı Xylella fastidiosa-
Yaprak Yanıklığı ve  Pinewood Nematode-Çam Solgunluk 
Hastalığı’nın survey çalışmalarına ayrılacaktır.

Kaynak: Food Quality News

Ticari olmayan Pet hayvanların Üçüncü Ülkelerden AB 
ülkelerine seyahatinde 576/2013/EC sayılı Tüzük Ek II’de 
belirtilen şartlar geçerli olup, Ek IV uyarınca Kuduz aşısına 
tabi tutulmaktadır. Söz konusu hayvanlar nakilleri sırasında 

577/2013/EC EK IV Bölüm I’de sunulan sağlık sertifikasını 
bulundurmalıdır. Alınan karar ile bu sertifika, 31 Ağustos 
2016’ya kadar geçerli olup, yeni düzenleme 1 eylül 2016 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe girecektir. 

TİcArİ OlmAYAn PeT HAYvAnlArın gİrİşİ 

Kaynak: EFSA
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Çevre, Denizcilik ve 
Balıkçılık Komiseri Vella 
27 Nisan’da gerçekleştirilen 
Akdeniz Balıkçılığı Bakanlar 
Konferansı’nda Akdeniz’de 
balık stoklarının endişe verici 
durumda olduğunu bildirerek 
“Medfish4ever” Kampanyası’nın 
başlatıldığını ifade etti. Söz 
konusu kampanya ile Akdeniz’de 
balıkçılık kaynaklarının 
korunması için yeni ve daha 
derin bir işbirliği hedefleniyor. 
Tüm paydaşlar tarafından 

Akdeniz’deki ana balık türlerinin 
endişe verici durumunun 
kabul edilmesi, sürdürülebilir 
balıkçılığın yeniden inşasına 
yönelik acil eylemlerin 
alınabilmesi için güçlü politik 
liderliğin korunması, 2017 
yılında bir Akdeniz Bakanları 
Deklarasyonu’nun ortaya 
konması ve bunun sonucunda 
tüm paydaşlar tarafından 
harekete geçilmesi Akdeniz’de 
sürdürülebilir balıkçılığa yönelik 
planlananlar arasında yer alıyor.

meDfısH4ever kAmPAnYAsı BAşlADı

2016 yılında Orta ve Batı Akdeniz’de 
ve Adriyatik’te gerçekleştirilen orkinos 
(mavi yüzgeçli tuna) sezonu sorunsuz 
tamamlandı. Uluslararası stok 
iyileştirme tedbirleri ve balıkçıların 
çabalarıyla stoklarda yaşanan iyileşme 
sonucu yaklaşık 11.200 tona yükselen 
AB’de orkinos 2016 yılı kotası 26 Mayıs 
– 24 Haziran arasındaki av sezonunda 
sezonun bitmesinden önce dolduruldu. 
Sadece Hırvatistan’da avcılık küçük 
ölçekli teknelerle yapıldığı için 
av sezonun sonuna kadar devam 

etti. Sezon boyunca AB denetçileri 
tarafından yapılan denetlemelerde 
sistematik bir aşırı avcılığa ya da yasa 
dışı avcılığa rastlanmadığı belirtildi. 
AB Komisyonu, bu yıl orkinos 
avcılığının kontrolü için ICCAT 
tarafından geliştirilen elektronik av 
belgelerinin kullanıldığını belirtti. Aynı 
sitemin 1 Temmuz 2016 tarihinden 
itibaren orkinos çiftliklerindeki 
tüm kafesleme faaliyetlerinde 
kullanılacağını duyuruldu.

OrkİnOs Av sezOnU sOrUnsUz TAmAmlAnDı

EKOLOJİK ETİKETLEME RAPORU YAYIMLANDIAB FİLO KAPASİTESİ AzALMAYA DEVAM EDİYOR

AB BAlTık PlAnını Yürürlüğe kOYUYOr

Avrupa Birliği’nin 2015 yılı filo kapasitesi raporunda, 2014 
yılına göre 2015 yılında AB filosu sayı, tonaj ve motor gücü 
bakımından küçüldü. Raporda, 2014 yılında AB filo kayıt 
sitemine kayıtlı tekne sayısı 85.589, toplam tonaj 1.648.243 
ton ve motor gücü ise 6.525.584 kW iken; 2015 yılında 
toplan tekne sayısı 85.065’e toplam tonaj 1.627.125 ton’a ve 
motor gücünün 6.474.617 kW’a düştüğü belirtilmektedir. 
AB’de üye devletlerin Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında 
filo yapısına ilişkin yıllık rapor hazırlamaları AB’nin filo 
kapasitesini azalma hedefine yönelik gelişmeleri ortaya 
koyması bakımından yararlı olduğu vurgulanmaktadır. Ancak, 
sektörün ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından 
filo kapasitesinin azaltılmasına yönelik politikaların devam 
etmesi gerektiği belirtilmiştir. Son durumda, Bulgaristan, 

Hırvatistan, GKRY, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, 
İtalya, Litvanya, Letonya, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, 
İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık olmak üzere toplam 17 
ülkede filo kapasitesinin ekonomik olarak sürdürülebilir 
olmadığı ve azaltılması gerektiği bildirilmektedir. Söz konusu 
ülkelerde filo kapasitesinin azaltılması için eylem planlarının 
hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Eylem planları ile Avrupa 
Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’nda yer alan filo kapasitesinin 
sınırlanmasına yönelik tedbirlerin uygulanması bekleniyor. 
Belçika, Estonya, Finlandiya, Hollanda ve Romanya’da ise filo 
kapasitesinin ekonomik olarak sürdürülebilir seviyede olduğu 
tespit edilmiştir. AB filosu son on yılda tonaj bakımından 
%25, motor gücü bakımından %13 küçülmüştür. 
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Avrupa Birliği Baltık Denizi’nde morina, ringa ve 
çaça stoklarına ilişkin çok yıllı plan kuruyor. Söz 
konusu plan Baltık Planı olarak da biliniyor. AB 
Komisyonunun konuya ilişkin duyurusunda çok yıllı 
bölgesel planların yeni Ortak balıkçılık politikasının 
yayılmasında birer araç olacağı belirtilmektedir. Ayrıca, 
bu planlarla çöp ve ıskartanın denize atılması gibi 
em önemli sorunların çözülebileceği belirtilmektedir. 

Planlar teknik tedbirler konusunda ademi merkezi 
karar almayı kolaylaştırmaktadır. AB’de bir diğer 
gelişme de ICCAT’ın Doğu Atlantik ve Akdeniz için 
Orkinos planını AB müktesebatına aktarmak oluştur. 
Bu sayede yetkililer orkinos stoklarının korunmasında 
getirilen yeni düzenlemeleri uygulamak için yasal 
dayanak elde etmiştir. 

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

18 Mayıs’ta Parlamento ve Konsey tarafından avcılık ve 
yetiştiricilik ürünlerinde ekolojik etiketlemeye ilişkin rapor 
hazırlandı. 1379/2013 (AB) sayılı Tüzüğün avcılık ve 
yetiştiricilik ürünlerinde ekolojik-etiket taslağı seçenekleri 
üzerine bir fizibilite raporu hazırlanmasını öngören 36. 
Maddesi gereği hazırlanan rapor ekolojik etiketlemeye ilişkin 3 
alternatif eylem öngörüyor: yeni bir düzenlemeye gidilmeden 
[Üye Ülkelerde ve Birlik’te] var olan yasal düzenlemelerin 
ve araçların daha etkili uygulanması ve kontrolü; (2) Birlik 
çapında ekolojik-etiketleme için minimum gereksinimlerin 

düzenlenmesi; (3) Birlik çapında ekolojik-etiketleme 
programının ortaya konması. Birinci seçeneğin Birlik ve 
üreticiler için en düşük maliyetli seçenek olduğuna, üçüncü 
seçeneğin ise farklı ekolojik-etiketlemelerin güvenilirliğine 
ilişkin endişeleri ortadan kaldıracağına inanılıyor. İkinci 
seçenekte ortaya konan minimum kriterlere dayanarak farklı 
etiketlemeler ve sertifikasyon sistemleri oluşabilecekken 
üçüncü seçenekte oluşturulacak Birlik ekolojik-etiketleme 
programı ile ürünlerin güvenilirliğinin artacağı ifade ediliyor.

AB’den HaberlerAB’den Haberler

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

 Kaynak: Avrupa Komisyonu

kArmenU vellA TürkİYe’De
Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık’tan Sorumlu AB Komiseri 
Karmenu VELLA’nın Türkiye ziyareti kapsamında 26 
Nisan 2016 tarihinde Sn. Müsteşarımız Dr. Nusret YAzICI 
ile bir görüşme gerçekleştirdi. VELLA, Akdeniz’deki balık 
stoklarının %90’ından fazlası aşırı avcılık ile karşı karşıya 
olduğunu bu durumun sadece balık stokları ile ilgili değil 
gıda güvenliği ve balıkçıların iş imkânları açısından da 
muhtemel problemlere yol açabileceğini ifade etii.  Balık 
stoklarının sürdürülebilirliği için birlikte hareket edilmesi 
gerektiğini söyleyen Vella, Akdeniz ve Karadeniz havzasında 

da işbirliği yapılmasının önemini vurguladı. 

AB’nin balıkçılığın sürdürülebilir hale gelmesi için gerekli 
yatırımları yapmaya hazır olduğunu, komşuluk politikası 
kapsamında Türkiye ile balıkçılık konusunda işbirliği 
yapmak istediklerini söyledi.

Vella özellikle Kılıç balığı, kalkan ve köpekbalığı türleri ile 
yapılan çalışmalarda birlikte yapılacak çalışmaların faydalı 
olacağını ifade etti.
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   Özge BOzKUŞ AB Uzmanı

AB Hukuku’nun Kaynakları ve İç Hukuka Aktarılması

    

TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), genişleme ülkelerinde 
gerçekleştirilecek reformlara AB tarafından mali ve teknik 
destek sağlanması için kullanılan araçtır. IPA’nın temel 
amacı, aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç 
ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. 
Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına 
uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasite 
oluşturulmasını hedeflemektedir.

IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan II. döneminde aday 
ülkelere sağlanacak mali yardımlar 11 Mart 2014 tarihinde 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 
231/2014 sayılı Tüzüğü (IPA II Tüzüğü), 11 Mart 2014 
tarihinde kabul edilen 236/2014 sayılı Tüzüğü (Ortak 
Uygulama Tüzüğü) ve 2 Mayıs 2014 tarihinde kabul edilen 
447/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (IPA II 
Uygulama Tüzüğü) ile düzenlenmiştir.

IPA II kapsamında sağlanan fonların ülkemizde 
kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ise 21 Haziran 
2015 tarih ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Çerçeve Anlaşma” ve 08/12/2015 tarihli ve 29556 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/15 no.’lu “Başbakanlık 
Genelgesi” ile belirlenmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı söz konusu Genelge ile Yıllık Program Otoritesi 
yapısı içerisinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü 
Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörü’nden sorumlu 
Lider Kurum olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü Kurumsal Kapasite 
Geliştirme Alt Sektörü’ne yönelik düşünülen eylemler 
(actions), o yıla ait Eylem Belgesi’nde (action document) bir 
araya getirilmekte ve AB Komisyon tarafından onaylanması 
halinde söz konusu yıl için eylem programına (Action 
Program) dönüşmektedir.

Bu bağlamda, 2014, 2015 ve 2016 yılı Eylem Belgelerinde 
yer alan eylemler ve güncel durumları aşağıda yer 
almaktadır:

2014 Eylem Belgesi 

• Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Ortak Piyasa 
Düzenine Uyum İçin Bir Stratejinin Hazırlanması” 
Eylemi’ne ait ToR (İş Tanımı) CFCU ile paylaşılmıştır. Son 
halinin verilmesinin ardından ihale süreçlerinin başlatılması 
beklenmektedir. Sözleşme imzalanması için son tarih 21 
Aralık 2018’dir.

• “Türkiye’de IPARD II Programının “Danışmanlık 
Hizmetleri” Tedbiri İçin Kapasite Oluşturma” Eylemi’ne 

ait ToR’un 2016 Haziran sonuna kadar hazırlanacağı 
bildirilmiştir. Sözleşme imzalanması için son tarih 21 Aralık 
2018’dir.

• “Çiftlik Danışmanlık Sistemi” Eylemi’ne ait ToR CFCU 
ile paylaşılmıştır. Son halinin verilmesinin ardından 
ihale süreçlerinin başlatılması beklenmektedir. Sözleşme 
imzalanması için son tarih 21 Aralık 2018’dir.

2015 Eylem Belgesi

• “Yumrulu Deri Hastalığı’nın Kontrolü ve Önlenmesi” 
Eylemi ile ilgili olarak, sorumlu Genel Müdürlük tedarik 
ve teknik yardım bileşenlerine ait bütçe dağılımına 
ilişkin değişiklik talep etmeyi planlamaktadır. Sözleşme 
imzalanması için son tarih 17 Mart 2019’dur.

• “Türkiye’de Kuduz’a Karşı Ağızdan Aşılama” Eylemi’ne 
ait Teknik Şartname (Technical Specifications) 2 Mayıs 
2016 da CFCU’ya iletilmiştir. CFCU’nun görüşü 
beklenmektedir. Sözleşme imzalanması için son tarih 17 
Mart 2019’dur. 

• “Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirmenin 
Uygulanması” Eylemi’nin Teknik Yardım Bileşeni’ne ait 
ToR IPA Birimi’ne iletilmiştir. IPA Birimi’nin konuyla 
ilgili görüşleri TAGEM’e geri gönderilmiştir. Geri dönüş 
yapmaları beklenmektedir. Sözleşme imzalanması için son 
tarih 17 Mart 2019’dur. Tedarik Bileşeni’ne ait Teknik 
Şartname (Technical Specifications) hazırlanarak 27 
Haziran 2016 tarihinde CFCU’ya gönderilmiştir. Son 
halinin verilmesinin ardından ihale süreçlerinin başlatılması 
öngörülmektedir. Sözleşme imzalanması için son tarih 17 
Mart 2019’dur.

• “AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği 
Konusunda Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin 
Farkındalığının Artırılması” Eylemi’ne ait ToR’un IPA 
Birimi’ne Haziran 2016’da TKDK tarafından iletilmesi 
öngörülmektedir. Sözleşme imzalanması için son tarih 17 
Mart 2019’dur.

2016 Eylem Belgesi AB Komisyon’una iletilmiş olup 
onaylanmayı beklemektedir. Belgede yer alan eylemler 
şunlardır:

• “Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeni 
Bileşeni Kapsamında İl Tarım Müdürlükleri ve Üretici 
Örgütleri için Kurumsal Kapasite Oluşturulması”,

• “TKDK’nın Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetlerini 
Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi”,

• “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: Hedef 2020”.

Lizbon sonrası ortaya çıkan yeni düzenlemeler ile birlikte 
AB Hukuku’nun kaynakları birincil hukuk, ikincil 
hukuk ve içtihat hukuku olmak üzere üçe ayrılmış olup 
kurucu antlaşmalar (AB Antlaşması, AB’nin İşleyişine 
Dair Antlaşma), Temel Haklar Şartnamesi, Katılım 
Antlaşmaları ve AB Hukuku’nun Temel İlkeleri birincil 
hukuk kaynaklarını; Birlik Kurumlarının tasarrufları 
(tüzük, direktif, karar gibi) ikincil hukuk kaynaklarını; 
Avrupa Adalet Divanı’nın kararları ise içtihat hukukunu 
oluşturmaktadır.

Lizbon reformu ile birlikte, ortak karar alma usulü 
(Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in ortak karar alması) 
olağan yasama usulü olarak benimsenmiş; Temel 
Haklar Şartı AB kurumları ve Üye Ülkeler için bağlayıcı 
hale gelmiş ve yasama tasarrufu/yasama dışı tasarruf 
ayrımına gidilmiş. Tüzük, direktif ve karar gibi Birlik 
tasarruflarının Konsey ve Parlamento tarafından kabul 
edilmesi durumunda yasama tasarrufu; Komisyon 
tarafından (yetki devrine dayanarak, uygulama tasarrufu 
olarak) kabul edilmesi durumunda ise yasama dışı tasarruf 
ortaya çıkmaktadır. 

AB Tüzükleri Üye Ülkeler için iç hukuka aktarım 
gerekmeksizin doğrudan uygulanabilir kaynaklardır. Aday 
ülke Türkiye’nin Üye Ülkelere ve Birlik Kurumlarına 
yönelik maddeleri göz ardı ederek Tüzüğün diğer 
maddelerini iç hukukuna aktarması gerekmektedir. Bu 
noktada, mevzuat uyumunun takip edilebileceği bir veri 
tabanının oluşturulması önem arz etmektedir. Söz konusu 
veri tabanında uyumlaştırılan mevzuatın yanısıra, aday 
ülke tarafından (Üye Ülkelere ve Birlik Kurumlarına 
yönelik) uyumlaştırılmayan mevzuatın ve tam üyelik ile 
birlikte yürürlükten kalkması gereken ulusal mevzuatın da 
tutulması; AB’ye üyelik ile birlikte yürürlükten kalkması 
gereken uluslararası anlaşmaların da listelenmesi birebir 
uyumun sağlanması sürecini kolaylaştırmaktadır. 

AB Üye Ülkeleri AB Direktifleri’ni iç hukuklarına 
aktarırken farklı yöntemler benimsemektedirler. Birleşik 
Krallık bolt-on iç hukuka aktarım tekniği olarak 
aktarılan bir teknik uygulamakta, AB Direktiflerini 

kendi hukuki kaynaklarının içerisine aktarmak 
yerine ayrı bir metin olarak yayımlamaktadır. AB 
Direktifleri’nin düzenlemediği kısımlar iç hukuk 
içerisinde düzenlenmektedir. Bir diğer teknik olarak 
Macaristan ve Almanya’nın uyguladığı entegrasyon 
tekniği bulunmaktadır. Bu teknikte Üye Ülkeler AB 
Direktiflerini mevcut yasal düzenlemeleri içerisine entegre 
etmektedirler. Diğer teknik ise kelimesi kelimesine 
aktarım tekniği olup özellikle teknik hususlara ilişkin AB 
Direktifleri’nin Üye Ülke mevzuatına kelimesi kelimesine 
aktarılması Birlik tarafından Üye Ülkeler’den talep 
edilmektedir. Kararların da Direktifler gibi iç hukuka 
aktarılmasının gerekli olduğu vurgulanmıştır.

AB mevzuatının eklerinin olduğu gibi iç hukuka 
aktarılması gerekmekte olup önsöz kısımlarının 
ise iç hukuka aktarılmasına ilişkin bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Herhangi bir ulusal mevzuat 
çıkarılırken mevzuatın önsöz kısmına veya sonuna 
uyum sağlanması amaçlanan ya da uyum sağlanan 
AB Mevzuatının yazılması; eğer ulusal mevzuat buna 
izin vermiyorsa en azından Ortaklık Anlaşmasına 
(Türkiye için Ankara Anlaşması’na) atıfta bulunulması 
gerekmektedir. AB Kurucu Antlaşmaları ile çelişen/
çakışan ulusal mevzuat hükümlerinin ve Avrupa Adalet 
Divanı’nın AB mevzuatının hükümlerini yorumlarken 
aldığı kararların AB müktesebatının iç hukuka 
aktarılması aşamasında göz önünde bulundurulması da 
önem arz etmektedir.

Ayrıca, yürürlükteki AB mevzuatlarının takibi AB 
Resmi Gazetesi EUR-Lex’in internet adresinden; 
hazırlık halindeki AB mevzuatlarının takibi Avrupa 
Parlamentosu’nun internet adresinden yapılabilmekte 
olup aynı zamanda Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın 
internet sayfasında yer alan AB mevzuatının açıklamaları 
ile ilgili akademik raporların incelenmesi mevzuatı 
anlamak bakımında yarar sağlamaktadır.

IPA II Projelerinde Mevcut Durum
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1. 11 Nisan 2016, AGR 61620 Gümrük İşlemlerine İlişkin Veteriner Kontrolleri
2. 30 Mayıs 2016, AGR 61696, Xylella fastidiosa’nın Yönetimi
3. 30 Mayıs 2016, AGR 61784, Özel Besleme Amaçlı Yemlerin Onayı ve Kontrolü
4. 24 Mayıs 2016, AGR 61619,  Ticaret Kontrolü ve Uzman Sistemi (TRACES) Uygulamaları
5. 12 Mayıs 2016, AGR 59668, Doğal Yaşam Zoonoz Hastalıkları
6. 09 Mayıs 2016, AGR 61682, Gıdayla Temas Eden Maddelerin Migrasyon Testi
7. 03 Mayıs 2016, AGR 61623, Veteriner Kontrollere Tabi Hayvansal Ürünlerinin Kapsamının Belirlenmesi 
8. 06 Haziran 2016, AGR 61615, Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme
9. 25 Mayıs 2016, AGR IND/EXP 61575,  Belli Ürünlerde Azaltılmış Bitki Sağlığı Kntrollerinin Bildirimi 
10. 24 Mayıs 2016, AGR IND/EXP 61565,  Eğitimlerin Geliştirilmesi IPARD Tedbiri
11. 09 Mayıs 2016, AGR IND/EXP 61564,  Gıda Geliştirici Ajanlar - Flavourings
12. 26 Nisan 2016, AGR IND/EXP 61613, Gıda Veri Tüzüklerinin Daha İyi Anlaşılması
13. 18 Nisan 2016, AGR IND/EXP 61566, IPARD II Danışmanlık Hizmetleri Tedbirinin Hazırlanması
  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
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1. Ticaret Kontrol ve Uzman Sisteminde yer alan Sınır kontrol noktaları ve veteriner birimleri listelerine ilişkin 
2009/821 sayılı Kararda değişiklik yapan 29 Nisan 2016 tarih ve 2016/685 sayılı Komisyon Uygulama Kararı

2. Bitki ve hayvan menşeli gıdalarda pestisit kalıntılarına tüketicilerin maruziyetinin değerlendirilmesi ve 
maksimum kalıntı limitlerine uyumun sağlanması amacıyla Birlik’in 2017, 2018 ve 2019 yılları  için çok yıllı 
koordine kontrol programına ilişkin 1 Nisan 2016 tarih ve 2016/662 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 

3. 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ekini tadil eden, bitki koruma ürünlerinin piyasaya sürülmesine 
ilişkin 1107/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey tüzüğü ile uyumlu olarak peynir altı suyunu 
onaylayan 11 Nisan 2016 tarih ve 2016/560 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 

4. Ticari olmayan amaçlarla üçüncü ülkeler veya bölgelerden bir Üye Devlete girişi yapan kedi, köpek ve 
gelincikler için hayvan sağlık sertifikalarına ilişkin 577/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün Ek IV 
ünü tadil eden 11 Nisan 2016 tarih ve 2016/561 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

5. Organik ürünlerin üretimi ve etiketlenmesine ilişkin 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğü’nün uygulanmasına 
yönelik detaylı kuralları belirleyen 889/2008 sayılı Tüzüğü organik üretim, etiketleme ve kontrol konuları 
kapsamında değiştiren 29 Nisan 2016 tarih ve 2016/673 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

6. Tarımsal ürünlerde ortak piyasa düzenine ilişkin bazı destek ve geri ödemeleri tadil eden tedbirler getiren 
1370/2013 sayılı Tüzüğü değiştiren 11 Nisan 2016 tarih ve 2016/795 sayılı Konsey Tüzüğü

7. Süt ve süt ürünleri sektöründe kooperatif ve diğer üretici örgütlerinin üretim planlamasına ilişkin anlaşma ve 
kararlarını onaylayan 11 Nisan 2016 tarih ve 2016/558 sayılı Komisyon Delege Mevzuatı

8. Kırsal kalkınma programlarının değişiklikleri ve içeriğine, bu programların tanıtımına ve hayvancılık 
birimlerinin dönüşüm oranlarına ilişkin 808/2014 sayılı Uygulama Tüzüğü’nü değiştiren 28 Nisan 2016 tarih 
ve 2016/669 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

9. Eğitim kurumlarına meyve, sebze, muz ve süt sağlanması için yardım planına ilişkin 1306/2013 ve 1308/2013 
sayılı tüzükleri tadil eden 11 Mayıs 2016 tarih ve 2016/791 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

10. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zararlı organizmasının Birlik içine girmesi ve yayılmasının 
önlenmesi amacıyla bazı üçüncü ülkeler menşeli bazı meyveler için alınacak tedbirleri ortaya koyan 11mayıs 
2016 tarih ve 2016/715 sayılı Komisyon Uygulama Kararı

11. 432/2012 sayılı Tüzüğü tadil eden, gıdalar için hastalık riskinin azaltma ve çocukların sağlık ve gelişimlerine 
katkı sağlama beyanları dışında kalan bazı sağlık beyanlarına izin veren 30 Mayıs 2016 tarih ve 2016/854 sayılı 
Komisyon Uygulama Tüzüğü

12. Gıdalar için hastalık riskinin azaltma ve çocukların sağlık ve gelişimlerine katkı sağlama beyanları dışında 
kalan bazı sağlık beyanlarını Reddeden 31 Mayıs 2016 tarih ve 2016/862 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

13. 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama tüzüğünü Tadile den ve bitki koruma ürünlerinin pazara sunulmasına 
ilişkin 1107/2009 sayılı Tüzük ile uyumlu olarak aktif bileşen amitrolun onayının yenilenmemesine ilişkin 1 
Haziran 2016 tarih ve 2016/871 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

14.  540/2011 sayılı Komisyon Uygulama tüzüğünü Tadile den ve bitki koruma ürünlerinin pazara sunulmasına 
ilişkin 1107/2009 sayılı Tüzük ile uyumlu olarak aktif bileşen izoproturonun onayının yenilenmemesine 
ilişkin 1 Haziran 2016 tarih ve 2016/871 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

15. Bazı sebze ve meyve türleri üreticileri için geçici istisnai destek tedbirleri getiren 10 Haziran 2016 tarihli ve 
2016/921 sayılı Komisyon Delege Mevzuat

AB
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İstatistikler

Kaynak: http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade/2016-04_en.pdf 

AB gıda ve tarım ticaret dengesi 2016 Nisan ayında rekor düzey olan 1,5 milyar Avro 
seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar Avro seviyesindeydi. 
Diğer yandan Nisan ayında gıda ve tarım ürünleri ihracatı 11 milyar Avro olarak 
gerçekleşmiştir.  

Geçtiğimiz 12 ay süresince, AB’nin gıda ve tarım ürünleri ihracatı geçen yıla oranla 
%2,8 oranında artarak toplam 129 milyar avro değerine ulaşmıştır. Aynı dönemde 
AB’nin Çin’e yaptığı gıda ve tarım ürünleri ihracatı %29 oranında artmıştır. 

Aylık ihracat değerindeki en büyük artış ABD (+119 milyon Avro) ve Çin (+86 milyon 
Avro) karşısında olmuştur. Aynı dönemde Fas, Avusturalya, Malezya, Ukrayna ve İsviçre 
ile olan ihracat 20 milyon Avro ve üstü artı vermiştir. 

AB’nin gıda ve tarım ürünlerinde ticaret dengesi (NİSAN)

AB 28: Gıda ve tarım ihracatı değişim (Nisan 2016)

AB28: Tarım Ürünleri İhracatı (Milyon Avro)
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Ferit Ömer TİRYAKİOĞLU   AB Uzmanı

Akdeniz gerek yüksek biyoçeşitliliğe sahip doğal 
kaynakları, gerekse coğrafi konumu bakımından 
önemli bir havza konumundadır. Güneyde Afrika, 
kuzeyde Avrupa, doğusunda ise Asya kıtası tarafından 
çevrelenen Akdeniz, dünyadaki okyanusların %1’ini 
temsil etmektedir. Akdeniz çevresindeki 20 devletin 
12’si Avrupa Kıtasında, 8’i de Afrika ve Asya Kıtalarında 
bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB)’nin 8 Üye Devleti 
(İtalya, Fransa, İspanya, Malta, Yunanistan, Hırvatistan, 
Slovenya ve GKRY), Akdeniz’in doğal kaynaklarından 
faydalanmaktadır. Adriyatik Denizi hariç tutulduğunda, 
Akdeniz havzası dar bir kıta sahanlığına sahiptir ve bu 
nedenle bölgedeki balıkçılığın yaklaşık yüzde doksanı kıyı 
balıkçılığı olarak tanımlanmaktadır. 

Akdeniz, diğer denizlerle karşılaştırıldığında besin 
maddesi azlığından dolayı primer üretimin daha az 
olmasına rağmen, fauna ve flora bakımından oldukça 

zengin (tür çeşitliliği bakımından dünya deniz faunasının 
%7’si, florasının ise %18’i Akdeniz’de bulunmaktadır; 
bunların %28’i de Akdeniz’e endemiktir) yarı-kapalı 
bir ekosistemdir. Bu özelliklerinden dolayı deniz canlı 
kaynaklarının aşırı kullanımı, kirlilik, habitat bozulması, 
iklim değişikliği ve bölgeye özgü olmayan türlerin girişi 
gibi faktörlerden olumsuz olarak etkilenmektedir. Avcılığı 
yapılan türlere bakıldığında demersal stoklar (mezgit, 
dil, pisi, vb.), büyük pelajik balıklar (özellikle de mavi 
yüzgeçli orkinos) ve kılıç balığı gibi türlerin olumsuz 
olarak etkilendiği göze çarpmaktadır. Yetiştiricilik ele 
alındığında, aşırı yoğun faaliyetlerin olduğu bölgelerde 
fazla yem ve organik atıklardan dolayı sudaki azot ve 
fosfor yüklerinin arttığı, kimyasal maddelerden ötürü 
bentik organizmalar ve sedimentte birikimler meydana 
geldiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Balıkçılık ile 
ilgili faaliyetler yanında; kirlilik, deniz taşımacılığı ve 
iklim değişikliği gibi diğer faktörlerden dolayı kırmızı 

mercan ve Posidonia çayırları gibi türlerin olumsuz 
etkilendiği, yerli olmayan türlerin Akdeniz’e giriş 
yaptığı gözlenmektedir. AB verilerine göre Akdeniz’deki 
balık stokları küçülmektedir. Bazı stoklar tükenme 
noktasına gelmiştir; değerlendirilen stokların %93’ü 
aşırı sömürülmüş durumdadır. 

Yukarıda belirtilen hususları dikkate alan AB, 
Akdeniz’deki sularına ilişkin düzenlemelerde,  Doğu 
Atlantik ve Baltık Bölgelerinden farklı tedbirler 
getirmektedir. Örneğin Kuzey Denizi’nde yaygın 
kullanılan kota sistemi, bazı türler haricinde Akdeniz’de 
uygulanmamaktadır. Akdeniz’de balıkçılıkla ilgili 
yasal düzenlemelerin en tipik örneği ilk olarak 1994 
yılında ve daha sonra da güncellenerek 2006 yılında 
yayımlanan “Akdeniz 
Tüzüğü” olarak da 
anılan Tüzüktür 
(1967/2006 sayılı 
Konsey Tüzüğü). 
Akdeniz Tüzüğü’nde 
ortaya konulan 
teknik tedbirler 
dışında Birlik 
farklı faaliyetler 
de yürütmektedir. 
A k d e n i z ’ d e k i 
demersal stokların 
yönetimi için hazırlanan çok yıllı plan taslağı bu 
çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.  Plan ile stokların 
uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlayarak balıkçılık 
yönetiminde ekosistem tabanlı yaklaşımın uygulanması 
amaçlanmaktadır. Planda ayrıca aşağıdaki hedefler 
öngörülmektedir: 

• En geç 2020 olmak üzere ilgili stoklarda maksimum 
sürdürülebilir ürün hedefine ulaşmak,

• Ortak Balıkçılık Politikası reformu ile yürürlüğe 
konulan karaya çıkarma yaptırımının uygulanmasını 
sağlamak için istenmeyen avları asgariye indirmek,

• Karma balıkçılığı ve karaya çıkarma zorunluluğunu da 
dikkate alarak, sanayi için yüksek ve sürdürülebilir ürün 
elde etmek, 

• İlgili stokların güvenli biyolojik sınırlar içerisinde 

kalmasını sağlamak, kalmayanları da mümkün 
olabildiğince çabuk bu seviyeye getirmek,

• İlgili stokların uzun dönemli yönetiminde 
bölgeselleşmenin uygulanması için gerekli olan çerçeveyi 
oluşturmak.

Plan taslağı şu an kamu görüşüne açık olup bu süreç 16 
Eylül 2016 tarihinde sona erecektir.

Akdeniz Bölgesi’nde de uygulanan Entegre Denizcilik 
Politikası; tek bir sektör altında toplanamayan 
denizcilik ile ilgili konularda, sürdürülebilir büyümeyi 
teşvik ederken, işbirliği ve yönetişimi de geliştirmeyi 
sağlamak üzere ortaya konulmuştur. Balıkçılıktan başka 
denizcilik faaliyetlerinin yönetimi, deniz çevresi ve 

mirasının korunması, 
kirliliğin engellenmesi 
ve mücadelesi, denizde 
güvenlik ve emniyetin 
geliştirilmesi ile mavi 
büyümenin teşviki 
konularında da 
işbirliği faaliyetleri 
y ü r ü t ü l m e k t e d i r . 
“Akdeniz İçin Birlik” 
süreci ise 2008 yılında 
başlatılmış olup, 
Türkiye’nin de içerisinde 

bulunduğu 15 Akdeniz ülkesi ve AB taraftır. Bütün bu 
faaliyetlerde AB deniz ve denizcilik ile ilgili farklı politika 
alanlarındaki projeleri desteklemektedir.  Faaliyet 
alanları içerisinde çevre, kirlilik, mekânsal planlama, 
koruma alanları ağı gibi birçok farklı disiplin yer 
almaktadır. Birliğin alt bölgesel stratejilerle ilgili yaptığı 
çalışmalara örnek olarak da 2014 yılında Komisyon 
tarafından başlatılan “Adriyatik ve Yunan Denizi için 
Denizcilik Stratejisi” örnek gösterilebilir. “İlk AB makro 
bölgesel stratejisi” olarak da ifade edilen bu stratejide 
sadece Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Slovenya gibi 
AB üyesi devletler değil, Arnavutluk ile Bosna-Hersek 
gibi üye olmayan ülkeler de yer almaktadır. Strateji; mavi 
büyüme, deniz-kara ulaşımı, enerji, deniz çevresinin 
korunması ve sürdürülebilir turizmin sağlanması gibi 
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denizcilik ekonomisi konuları üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Avrupa Komşuluk Politika Aracı-Güney (ENPI-
South) tarafından finanse edilen Akdeniz’de Entegre 
Denizcilik Politikası Projesi ise Cezayir, Mısır, İsrail, 
Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’u 
kapsamaktadır.  ENPI-South bir dizi etkinlik ve teknik 
yardım faaliyetini içermektedir. Proje faaliyetleri tüm 
denizcilik sektörlerini –deniz taşımacılığı ve limanlar, 
deniz çevresi, balıkçılık, kıyı bölgesi yönetimi,  denizcilik 
güvenliği, deniz araştırmaları, turizm, sualtı kültürel 
mirası, vs.- içermektedir. 

AB’nin Birlik nezdindeki düzenlemelerinin yanı 
sıra, kıyısı olan ülkelerin yerel düzenlemeleri de göze 
çarpmaktadır. Birlik ayrıca bölgede uluslararası bir 
aktör olarak yer almak üzere de çeşitli girişimler ve 
uygulamalarda bulunmaktadır. Bölgede faaliyet 
gösteren iki önemli kuruluştan birisi Genel Akdeniz 
Balıkçılık Komisyonu (GFCM), diğeri ise Atlantik 
Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu 
(ICCAT)’tır. 

Akdeniz’de meydana gelen olumsuzluklara ilişkin AB, 
ilgili ülkeleri ortak eylem yapmaya davet etmektedir. 
Birlik, balık stoklarının durumunu iyileştirebilmek 
amacıyla bir “Akdeniz Stratejisi” ortaya koymuştur. 
Bu strateji kapsamında Çevre, Denizcilik İşleri ve 
Balıkçılıktan sorumlu Komiseri Karmenu VELLA, 
yürütmekte olduğu kampanyaların bir parçası olarak 

ülke ziyaretlerinde bulunmuş, bu ziyaretlerin bir ayağını 
da Türkiye oluşturmuştur. Bakanlığımız Müsteşarı 
Sayın Dr. Nusret YAzICI ile 26 Nisan 2016 tarihinde 
bir görüşme yapan Komiser Vella, Akdeniz’deki balık 
stoklarının durumu, işbirliği olanakları gibi hususları 
gündeme getirmiştir. 

Akdeniz Stratejisi etkinliklerinin diğer ayaklarını 
Seafood Expo Global Fuarı ile 27 Nisan 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen Bakanlar Konferansı oluşturmuştur. 

Brüksel’de 27 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen ve 18 
ülkenin temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu, Gıda ve 
Tarım Teşkilatı (FAO), GFCM ve Akdeniz Danışma 
Konseyi (MEDAC) gibi kuruluşların temsilcileri 
katılmıştır. Konferansta Komiser Vella, Akdeniz’deki 
stokların durumunun giderek kötüleşmesine dikkat 
çekmiştir. Bu durumun deniz canlı kaynakları yanında 
bölgede yaşayan balıkçıları ve diğer kesimleri de olumsuz 
etkilediğini vurgulayarak, Konferansın amacının bu 
sorunlara ortak çözüm aramak olduğunu belirtmiştir. 
Komiser Vella 2003 yılında Venedik’te Akdeniz 
Balıkçılık Bakanları ile birlikte sürdürülebilir balıkçılığın 
geliştirilmesi için bir karar alındığını ifade ederek; bu yıl 
yapılan konferansta iki konuyu katılımcılarla tartışmak 
istediğini belirtmiştir: 2003’te düzenlenen Venedik 
Konferansı’ndan bu yana nelerin başarıldığı ve bundan 
sonra yapılacak nelerin olduğu. Konferansta, ülkeler 
ve ilgili kurumların temsilcileri görüşlerini belirterek 
Akdeniz’de balıkçılık yönetimi ve sürdürülebilirlik ile 
ilgili çalışmaları hakkında bilgi vermişlerdir. Ülkeler 
tarafından ortaya konulan sorunlar aşağıdaki maddeler 
ile özetlenebilir: 

• Ortak uygulamalar yapılmadan başarı sağlanamaz.

• Bölgede alınacak tedbirlerin sosyoekonomik etkileri 
üzerinde de durulmalıdır. 

• Bölgesel yaklaşım önemlidir. Küçük alt bölgeler 
şeklinde çalışıp sorunları tanımlamak gereklidir. 

• Yönetim planları bölgesel olarak hazırlanmalıdır. 

• Amatör/rekreasyonel balıkçılık dikkate alınmalıdır. 

• Av çabası azaltılmalı, av gereçlerinin seçiciliği, 
mevsim ve yer yasakları gibi teknik tedbirler artırılmalı, 

yumurtlama-üreme alanları tespit edilmelidir.

• IUU (Yasadışı, Düzenlenmemiş ve Bildirilmeyen) 
balıkçılıkla mücadele edilmelidir. Kontrollerde modern 
teknolojinin imkanları kullanılmalıdır.

• Bilimsel bilginin geliştirilmesine ve bilimsel kurumlar 
arasındaki ortak çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 

• Küçük ölçekli balıkçılar üzerine çok fazla idari yük 
bindirilmemelidir. 

• Avcılık tek başına bir tehdit olmayıp, kirlilik ve iklim 
değişikliği gibi konuların etkileri de incelenmelidir.

• Veri paylaşımı önemlidir, veri kalitesi üzerine 
yoğunlaşmalı, veri toplama konusunda sistemler 
uyumlaştırılmalıdır. 

• Alınacak kararlar somut bilimsel sonuçlara dayanmalı; 
somut, gerçekçi ve uygulanabilir olmalıdır. 

• Bölgede oluşturulacak yeni bir fon memnuniyetle 
karşılanacaktır.

• Mavi topluluğun çerçevesi geliştirilmelidir. 

• Akdeniz sularının yetki bölgeleri konusu ele 
alınmalıdır.

Ülkemizi temsilen Konferansa katılan Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK, 
ülkemizin uygulamalarını ve sürdürülebilir balıkçılığın 
sağlanabilmesi ile ilgili görüşleri katılımcılara 
aktarmıştır. 

Komiser Vella Konferansta geçmişte kaydedilen başarıları 

da örnek olarak göstermiş; bölgede büyük ekonomik 
öneme sahip olan mavi yüzgeçli orkinos stokları 
için alınan ortak tedbirlerin başarılı olduğuna vurgu 
yapmıştır. Geçmişte koruma planlarını sorgulayanların 
günümüzde olumlu etkilerini gördüklerini vurgulayan 
Vella, bu başarı hikayesinin daha da geliştirilebileceğini 
söylemiş ve “Akdeniz’de stokların kurtulması balıkçıların 
da kurtulması demektir” ifadesini kullanmıştır.

Kapanış konuşmasında Komiser Vella, bölgedeki 
tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini 
altını çizerek, işbirliğinin artırılması, AB fonlarının 
kullanımı, ICCAT ve GFCM kapsamında belirli tür 
ve konulardaki tedbirlere ilişkin önerilerin ortaya 
konması ile bu konferansın sonuçlarının uluslararası 
kuruluşlar içerisinde yayımının sağlanması konularında 
eylemlerde bulunacaklarını ifade etmiştir. Komiser 
Vella, gelecek yıl içerisinde bu Konferansta ele alınan 
eylemlerin değerlendirilerek, önümüzdeki yıl içerisinde 
muhtemelen Malta’da gerçekleştirilecek ve 2003 
yılındaki Venedik Deklarasyonu’nun yerine geçecek 
yeni bir bakanlar deklarasyonunun hazırlığı içerisinde 
olacaklarını, bu sayede çabalarının daha somut hale 
getirilmesinin arzu edildiğini ifade etmiştir. 

Su ürünleri ile ilgili Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen 
diğer önemli bir etkinlik de Seafood Expo Global 
2016 – Su Ürünleri Gıda Fuarı 2016’dır. Bu fuar 
Su Ürünleri bakımından Avrupa’da gerçekleştirilen en 
büyük, dünyada ise sayılı fuarlardan birisidir. Fuar, su 
ürünlerinin son kullanıcısı ile buluştuğu noktadaki 
gelişmeleri ve son durumu takip etme bakımından 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Taze, dondurulmuş, 
canlı, işlenmiş su ürünleri yanında ürünlere katma değer 
sağlama, ambalaj ve paketleme ile işleme alanlarındaki 
son yeniliklerin tanıtıldığı fuara 144 ülkeden 1664 
firma katılım sağlamış, 73 ulusal ve bölgesel pavyon 
kurulmuştur.  35 bin 862 metrekarelik bir alana yayılan 
fuara dünya çapında öneme sahip 347 alıcının katıldığı 
bilgisi verilmiştir. Mart ayında Belçika’da yaşanan terör 
saldırısı nedeniyle geçen yıllara nispeten daha az katılım 
olmasına rağmen Çin, Fransa ve İspanya’nın yoğun 
katılımları ile gerçekleşen fuara, 79 ülkeden katılım 
başvurusu yapılmıştır. Ülkemizden avcılık, yetiştiricilik 
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ve işleme sektörlerinden 20’ye yakın firma yanında Su 
Ürünleri Tanıtım Grubu da fuarda yerini almıştır. Fuarın 
belki de en çarpıcı özelliklerinden birisi Türk standına 
gösterilen ilgidir. Gerek ürün çeşitliliği, gerekse tanıtım 
için yapılan etkinlikler diğer ülkelerin firmalarının 
stantları yanında göz doldurucu olmuştur. Avrupa Birliği 
Komisyonu, Amerika, Fransa, İspanya, Japonya, Rusya 
Federasyonu ve Fas gibi 40 ülkenin kamu kuruluşları da 
fuarda katılımcılar ile buluşmuştur. 

Komisyon tarafından çökmekte olan balık stoklarının 
Akdeniz havzası çevresindeki balıkçılığa bağlı 
topluluklara tehdit oluşturmasını engellemek üzere 
Nisan ayı içerisinde başlatılan diğer bir strateji ise 
“MedFish4Ever”dir. Dilimize “sonsuza dek Akdeniz 
balığı” olarak da çevirebileceğimiz bu yeni AB stratejisi, 
Akdeniz’de kötüleşen balık stoklarının durumunun 
iyileştirilmesini amaçlamaktadır. “Bizim mirasımız, bizim 
geleceğimiz” sloganıyla sorunun aciliyetine ve farklı 
boyutlarına ilişkin farkındalığın artırılmasına çalışılan 
stratejide; tüketiciden sanayiye kadar her ilgili kesim 
kendi payına düşeni zaman kaybetmeden yapmaya ve 
bu inisiyatifin bir parçası olmaya davet edilmektedir. 
Komisyon küçük ölçekli balıkçılar, ulusal yetkililer, 
politika yapıcılar, paydaşlar yanında endüstriyel ölçekteki 
balıkçılık filoları, sivil toplum kuruluşları ve bilim 
adamlarından da katkı beklemektedir. Komisyon ayrıca 
kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenebilmesi 

için ulusal, AB ve çok taraflı politikaların tek ses olması 
gerektiğini ifade etmektedir. Bu strateji ile ilgili olarak 
Komiser Vella “hiçbir şey yapmamanın bir seçenek 
olamayacağını” belirtmiştir. 

Avrupa Birliği yürüttüğü bu faaliyetlerle ne amaçlıyor? 
Karadeniz için de benzer yaklaşımlar sergileyen Birliğin, 
Akdeniz’deki canlı kaynakların durumuna ilişkin bir 
bölgede farkındalık oluşturmanın yanında Akdeniz’deki 
balıkçılık faaliyetlerinin takibinde ve yönlendirilmesinde 
aktif rol almak istediği göze çarpmaktadır. Birliğin 
bölgedeki etkinlikleri ve son olarak da gerçekleştirilmiş 
Bakanlar Konferansı; ileride kılıç balığı gibi bazı önemli 
türlerden başlayarak mavi yüzgeçli orkinostaki gibi 
kota uygulamalarının olabileceği konusunda sinyaller 
vermekte. Birlik ICCAT ve GFCM’in yanında diğer 
uluslararası kuruluşlar içerisinde de Konferans’ta elde 
edilen sonuçların yayılmasını ve hayata geçirilmesine 
çalışacak. Bu amaca hizmet etmek üzere toplantı ve 
konferanslar dışında Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 
ve Avrupa Komşuluk Aracı gibi birtakım mali araçlarla da 
destek olacağını belirtiyor. Son aylarda özellikle Akdeniz’e 
yoğunlaşmış olan balıkçılık gündeminin, önümüzdeki 
yıllarda Akdeniz konusunda Birliğin yapacağı diğer 
çalışmalara da önemli bir altlık oluşturacağı açık bir 
şekilde görülmektedir. 
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Hasan Salihamidzic

Çok kültürlü bir coğrafyada yer alan Bosna-
Hersek bu kültürel zenginliğin sonucu olarak 
bir çok farklı sanat ve spor dalında dünyaya 
önemli isimler kazandırmıştır. Bunlar arasında 
Bosna doğumlu Nobel ödüllü yazar Ivo Andric, 
şair Antun Branko Simic, yazar Mesa Selimovic, 
film yapımcısı Danis Tanovic, müzisyen Goran 
Bregovic, futbolcular Hasan Salihamidzic, Elvir 
Balic ve Edin Dzeko yer almaktadır. 

 “Cevizi ağaçta bilmeyen yükte de bilmez”  
                  Bosna Hersek Atasözü     

Osmanlı, Balkan ve Orta Avrupa mutfaklarının 
etkilerini taşıyan Bosna mutfağında baharat 
çeşitleri oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. 
Bununla birlikte, yemekler, genelde bol 
su ile pişirildiğinden ve doğal soslar 
kullanıldığından hafiftir. Bosna mutfağının 
öne çıkan yemekleri arasında, Cevapi (köfte), 
Pljeskavica (yassı et yemeği), Sarma-Dolma, 
Boşnak Böreği, Punjena Paprika (kızarmış 
biberli kıyma yemeği) bulunmaktadır.   

Belgrad

Cevapi

BOSNA HERSEK (BA)

Yakın tarihi acılarla dolu olan Bosna-Hersek, 
1992-1995 yılları arasında ülkedeki Boşnak, 
Sırp ve Hırvat unsurları arasında gerçekleşen 
bir iç savaşa tanıklık etmiştir. Sırp Lider 
Miloseviç tarafından desteklenen Bosnalı 
Sırplar, Sırbistan ile birleşmek için ülkenin 
Sırbistan ile arasındaki bölgede yaşayan 
Boşnaklara yönelik terör ve etnik temizlik 
eylemlerine girişmiştir. Bunun sonucunda, 
bütün dünya kamuoyunun gözü önünde ve 
Avrupa’nın ortasında Bosnalı Sırp liderler 
Karadzic ve Mladic’in önderliğinde dünyanın 
en büyük katliamlarından biri olarak kabul 
edilen Srebrenitza Soykırımı yaşanmış ve 
binlerce Müslüman Boşnak öldürülmüştür. 
Avrupa tarihine kara bir leke olarak geçen 
bu olay ve devamında yaşanan çatışmalar 
sonunda, 1995’de varılan Dayton Anlaşmaları 
ile Bosna-Hersek, Bosna-Hersek Federasyonu 
ve Sırp Cumhuriyeti’nden oluşan bir federal 
cumhuriyet halini almıştır.

Goran Bregovic

İnceleme Ülke Tanıtımı

Tarihsel açıdan Bosna Hersek ekonomisi tarıma 

dayanmış olsa da bugün ülkenin gıda ihtiyacının 

ancak yarısını karşılayabilmektedir. Tarımın toplam 

istihdamdaki payı %19 olup, gayri safi milli hasıladan 

ise % 8,3 oranında pay almaktadır. Buğday, mısır, 

yulaf, arpa Bosna Bölgesinin, tütün, pamuk, üzüm 

ve diğer meyveler ise Hersek Bölgesinin başlıca tarım 

ürünleridir. Bosna Hersek’in tarımsal arazi varlığı 

2,45 milyon hektar olup, bunun 1 milyon hektarı tarla 

bitkileri tarımına ayrılmıştır.

3.531.159
51.197 km2
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Biliyor Musunuz ?

İbrahim ArslAn, Daire Başkanı
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AB’DE YENİ GIDALAR
AB’de yeni gıda, yeni gıdalara ilişkin ilk Tüzüğün yürürlüğe girdiği 1997 yılından önce 

AB’de insanlar tarafından önemli oranda tüketilmeyen gıda olarak tanımlanmaktadır. 

“Yeni gıda” yeni geliştirilmiş bir gıda, yeni teknolojiler ve üretim süreçleri kullanılarak 

üretilmiş bir gıda ya da AB dışında geleneksel olarak tüketilen bir gıda olabilmektedir. 

Yeni gıdaya örnek olarak, üçüncü ülkelerden gelen tarım ürünleri (chia tohumları), 

yeni üretilen besin öğeleri (sentetik zeaxanthin) veya mevcut gıdalardan elde edilen 

ekstratlar (kolza proteini) verilebilir. Yeni gıdanın tüketiciler için güvenli ve uygun 

şekilde etiketlenmiş olması gerekmektedir. 

uzman.gozuyle@tarim.gov.tr

