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Aylık Avrupa Birliği Bülteni

ORTAK TARIM POLİTİKASI
REFORMU
Oluşturulduğu 1960’lı yıllardan bu yana sürekli bir değişim ve reform sürecinde olan Ortak
Tarım Politikası, 2013 yılı sonrası için yeniden şekillendirilmekte olup, son reforma ilişkin
uzlaşıya bu yılın Haziran ayı sonunda ulaşılmıştır.
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Özellikle doğrudan
ödemelerin daha
adil şekilde dağıtılmasının sağlanması
için gözden geçirilmesi, desteklerin
daha çevreci hale
getirilmesi, gıda
zincirinde etkinliğin temini ve kriz
yönetim araçlarının
güçlendirilmesi gibi
hususlara odaklanan reform, doğrudan ödeme
sistemini çeşitlendirmiş ve Üye Devletlere tanınan esneklikler artırılmıştır. Doğrudan ödemeler
dışındaki reform hükümleri 2014 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olup, yeni destekleme sistemine ilişkin gerekli idari ve kontrol

mekanizmalarının
oluşturulması için
zamana
ihtiyaç
duyulacağından,
2014 yılı için geçiş
hükümleri getirilmiş
ve tarımsal desteklere ilişkin hususların
2015 yılından itibaren uygulanması
kararlaştırılmıştır.
Piyasa
düzenleri konusunda ise reform, müdahaleleri iyice
azaltarak piyasaya yönelimin ve rekabetçiliğin
artırılması ile çiftçileri öngörülemeyen piyasa
dalgalanmalarından korumayı amaçlayan kriz
yönetim araçlarının devreye sokulmasını öngörmektedir.

Türkiye tarafından “Antep
Baklavası” için yapılan başvuru, “mahreç işareti” olarak
AB’nin 08.08.2013 tarihli
Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Avrupa Komisyonu, 8 Ağustos
2013’te, 2012 yılında kotalarını aşan Üye Devletlerin 2013
balıkçılık kotalarını azalttı.

Fransız çiftçi birlikleri, aşırı
yumurta üretimi ve üretim
maliyetlerinin altına düşen
fiyatlardan düzenleme eksikliğine bağlı olarak AB’yi sorumlu tuttuğunu açıkladı.
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AB Uyum Dairesi Başkanlığı

Editörden...
Değerli Okuyucularımız,
Her ay yeni bir heyecanla ve özveriyle çıkardığımız bültenimizin yedinci sayısına ulaşmış
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sayımızda, ortalama on yılda bir köklü bir reform geçiren 2013 sonrası uygulanacak
politikalara yönelik son Ortak Tarım Politikası reformunu incelemeye aldık. Haziran ayı
sonunda varılan uzlaşı ile birlikte artık iyice şekillenmeye başlayan reformun detaylarını
mümkün olduğunca anlaşılabilir bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan inceleme yazımızda,
mevcut sisteme “esneklik”, “çeşitlilik” ve “adalet” getirmeye çalıştığı ifade edilen reformun bu
amaçlara ne ölçüde ulaşabileceğini hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz.
Diğer bölümlerimizi de yine dolu dolu bir içerikle beğeninize sunuyoruz. Bu ay, haberler, güncel
mevzuat listeleri, TAIEX faaliyetleri ve Organik Tarım’a ayırdığımız serbest köşemizin yanı
sıra, Antep Baklavası’nın AB’de tescili yolunda son aşamaya gelişimizi ve yeni av sezonunun
başlangıcını kutluyoruz.
Bu sayımızda beğeneceğinizi umduğumuz yeni bir köşe daha oluşturduk. Bundan böyle her ay
“Çiftlik Muhasebe Veri Ağı” (FADN) köşemizde AB’de Ortak Tarım Politikası’nın uygulama
sonuçlarına ilişkin Üye Devletler’e ait bazı verileri sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, gelecek
sayımızdan itibaren AB istatistiklerine ilişkin yeni bir bölüm daha hazırlamayı planlamaktayız.
Bültenimize ilişkin bu sevindirici gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
Ekim ayında yeni haberler ve konularla görüşmek dileğiyle….
Saygılarımızla,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Uyum Daire Başkanlığı
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AB’den Haberler
ANTEP BAKLAVASI’NDA SEVİNDİRİCİ HABER
Gaziantep’in geleneksel tatlısı baklava için
“Antep Baklavası”/ “Gaziantep Baklavası” adıyla
Gaziantep Sanayi Odası tarafından 10.07.2009
tarihinde coğrafi işaret olarak AB’ye tescil
başvurusunda bulunulmasından itibaren geçen
4 yılın sonunda AB’den sevindirici haber geldi.
4 yıllık süre boyunca AB Komisyonu tarafından
yapılan incelemelerin ardından söz konusu
başvuru, “mahreç işareti” olarak AB’nin 8 Ağustos

2013 tarihli Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. İlgili
AB Tüzüğü çerçevesinde ilgili tüm tarafların 3
aylık itiraz süresi başlamış olup, herhangi bir itiraz
alınmadığı takdirde, tescil kararının Kasım veya
Aralık 2013’te yayımlanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Avrupa Komisyonu
Door Veritabanı

KOMİSYON 2013 AV KotalarınI DÜŞÜRDÜ
Avrupa Komisyonu, 8 Ağustos 2013’te,
2012 yılında kotalarını aştıklarını açıklayan
Üye Devletlerin 2013 balıkçılık kotalarında
gerçekleştirilen indirimi duyurdu. Bu
yılki indirimler, Komisyon’a önceki yılda
gerçekleştirilen aşırı avlanmanın stoklara
verdiği zararı telafi etme ve Üye Devletlerin
ortak balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımını sağlama imkânı veriyor.
Denizcilik ve Balıkçılık Komiseri Maria
Damanaki, yeni Ortak Balıkçılık Politikası
çalışmaları kapsamında, kuralların titizlikle ve
herkes için adilce uygulanmasının öncelikleri
olduğunu belirtti. Geçen yıla kıyasla aşırı

avlanma miktarındaki azalmaya dikkat çeken
Damanaki, bu trendin uzun vadeli olmasını
amaçladıklarını açıkladı.
Kota indirimleri önceki yıl aşırı avlanma
gerçekleşen aynı stoklar üzerinde uygulanıyor.
Eğer üst üste aşırı avlanma gerçekleşirse,
%5’in üzerinde aşırı avlanma olursa ya da ilgili
stok çok yıllı plana tabi ise daha fazla kota
indirimi uygulanmaktadır. Ancak, eğer bir Üye
Devletin aşırı avlanmasına karşılık geri ödeme
yapabileceği mevcut bir kotası yoksa, miktar,
aynı coğrafi alandaki alternatif stoklardan
düşülebilir.
Kaynak: EU Rapid

Fransa yumurta krİzİ İçİn AB’yİ suçladı
ile dinlenmek için tünek çubukları ve hatta tırnaklarını
törpülemek için raspalara sahip olması gerekmekte. Bu
iyileştirmenin maliyeti tavuk başına 20€ civarında olup,
masrafları karşılamak için çiftçiler sürülerini genişleterek
Kızgın Fransız çiftçiler, düşen fiyatları protesto amacıyla üretimi arttırdılar. Côtes d'Armor bölgesindeki bir çiftçi: “
yüzbinlerce yumurtayı kırdı ve durumun düzeltilmesi için Donatılmış birçok yeni bina vardı ve % 5’den %10’a kadar
ulusal ve Avrupa düzeyinde önlemler alınmasını istedi; fazla üretimle ortada kaldık” diye sorununu dile getirdi.
eylemlerinin bir parçası olarak 100 bin yumurtanın daha Ayrıca Komisyon, geri ödemeleri, belli ürünlerin AB
yolda olduğunu, sorunlarının çözülmemesi halinde ise ‘daha üyesi olmayan ülkelere ihracatını destekleyen taslağı
kaldırmakla da suçlandı. Geri ödemeler kaldırılana kadar,
radikal’ eylemlere başvuracaklarını belirttiler.
Ocak 2012’de bağlayıcı olan yeni direktife göre, yumurta yumurta ihracatı bu geri ödemelerden yararlanıyordu ve
tavuklarının ayrı bir yuva alanı olan kafeslere, tüm Fransız çiftçiler şimdi bunun yumurta ihracatını daha da
tavukların aynı anda yeme erişebilmesi için yeterli alan zorlaştırdığına inanıyor.
Fransız çiftçi birlikleri, aşırı yumurta üretimi ve üretim
maliyetlerinin altına düşen fiyatlardan düzenleme
eksikliğine bağlı olarak Avrupa Komisyonu’nu sorumlu
tuttuğunu açıkladı.
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AB’den Haberler
ATIK SULARDAN BİYOYAKIT ÜRETİMİ

AB tarafından finanse edilen bir proje kapsamında bir
İspanyol su şirketi olan FCC Aqualia, yağlı tohumlardan
elde edilen biyoyakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek
ilk yosun bitkisini üretti.
“All-gas” projesi kapsamında, atık sulardaki besin
maddeleri kullanılarak hızlı büyüyen mikro yosunlar
üretilecek ve ilave bir işlem ile yosunlardan elde edilecek
biyometan gazı depolanıp, yakıt olarak kullanılabilecek.
FCC Aqualia Su Şirketi, yapılan testlerde, yosunlardan
elde edilen biyokütlenin, kilogram başına 200-300 litre

gaz üretme kapasitesine sahip olduğunun ortaya çıktığını
belirtti.
Her ne kadar bu üretimin gelişimi henüz çok erken
bir seviyede olsa da, yosunlar sayesinde üretilen bu
biyoyakıt türünün, palmiye yağı gibi arazi yoğun biyoyakıt
kaynaklarının arzına ve dolayısıyla gıda fiyatlarına yönelik
baskıyı azaltması bekleniyor.
Uzmanlar ise ticari olarak üretimin sürdürülebilmesi için
maliyetlerin büyük oranda azaltılması gerektiği görüşünde.
Kaynak: Euractiv

SOMON ÜretİMİNDE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ
Küresel Somon Girişim şirketleri,
somon yetiştiriciliğinde başarıyı
artırmak ve sürdürülebilir gelişmenin
devamı için daha fazla sektörle işbirliği
yapmayı ve şeffaf olmayı taahhüt etti.
Dünyadaki mevcut somon üretiminin
yaklaşık
%60’ı
yetiştiricilikten
gelmekte, ancak dünya nüfusunun
artması dolayısıyla sektörün genişleme
ve büyüme ihtiyacı ve somon
çiftliklerinin çevreye olan etkileri endişe
uyandırıyor.
Küresel Somon Girişim üyeleri;
sürdürülebilirlik temelinde çevresel
etkilerin azaltılmasının, sosyal katkıların
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artırılmasının ve ekonomik büyümenin
korunmasının sektörün performansını
artırdığını belirterek, doğru bir
zamanlama ve ulaşılabilir hedefler
doğrultusunda bahsi geçen alanlarda
iyileştirmeler yapılabileceğini belirtti.
Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe
sürdürülebilirliği geliştirme hedefi ve
artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan
yüksek kaliteli gıda ihtiyacı kapsamında
Küresel Somon Girişimi, birçok projede
FAO ile yakın işbirliği halinde çalışıyor.
Kaynak: fishnewseu.com

AB’den Haberler

FAS’tan AB’YE AVLANMA İZNİ
Fas, Tarım ve Su Ürünleri Bakanı Aziz
Ahnuş ile AB Denizcilik ve Balıkçılık
Komiseri Maria Damanaki, Fas’ın
başkenti Rabat’ta, AB’ye üye ülkelerde
kayıtlı 126 balıkçı gemisinin Fas sularında
4 yıl boyunca avlanmalarına imkân veren
protokolü imzaladı.
Basına açıklamada bulunan Ahnuş, bu
protokolün, Fas ve AB arasındaki güçlü
ortaklığa destek veren çok önemli bir
anlaşma olduğunu ve uygulamaya girdiği
andan itibaren 4 yıl boyunca geçerli
olacağını belirtti. Protokolün içeriğinin
balıkçılık sektöründe sürdürülebilir yararı
gözetmek olduğunu vurgulayan Ahnuş,

AB gemilerinin Fas sularında avlanmaya
izin verilen miktarı aşmamalarının
öngörüldüğünü ifade etti.
Ülkesinin yıllık 40 milyon Avro gelir
elde edeceğini dile getiren Ahnuş,
bunun 14 milyon Avrosu’nun
balıkçılık sektörünün geliştirilmesine
tahsis edileceğini vurguladı. Maria
Damanaki de, imzalamaktan
memnuniyet duyduğu protokolün
iki taraf arasındaki ilişkileri
destekleyecek
mahiyette
olduğunu belirtti.
Kaynak: ECPA

AB ÇİN İLE TARIMdA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Tarımdan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi
Dacian Cioloş, 22-24 Temmuz 2013 tarihleri
arasında AB-Çin arasındaki tarım ve kırsal
kalkınma alanındaki işbirliğini arttırmak üzere
Pekin’e gitti. Cioloş ziyaret öncesi yaptığı bir
açıklamada, AB ve Çin için tarımın önemine
değinirken, gıda güvenliğini sağlamak, iklim
değişiklikleriyle mücadele ve kırsal bölgelerin
dengeli kalkınması konularında karşılaşılan
zorluklarla mücadele konusunda işbirliğinin
gerekliliğini de vurguladı.
Ziyaret sırasında; şarap ve alkollü içki

sektörlerinde sahteciliğe karşı mücadele,
gıda güvenliği, tarımsal verimi arttırma ve
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini
geliştirme amaçlı tarımsal araştırma
alanlarında işbirliği konuları görüşüldü.
Gerçekleştirilen bu ziyaret ile, tarımsal
ürünlere yönelik ticaretin yanı sıra, AB ile
Çin arasında organik gıdaya ilişkin denklik
düzenlemeleri ve coğrafi işarete sahip gıda
ürünleri konularındaki diyaloğun arttırılması
da hedefleniyor.
Kaynak: AB Haber

yenİ pestİsİt yönetİmİ kuraLLARI
BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) 18 Haziran 2013 tarihli
konferansında “Pestisit Yönetimi”
hakkında yeni kurallar kabul
etti. Bu kurallar, en son 2002
yılında güncellenmiş olan
“Pestisit Dağıtımı ve Kullanımı”
hakkındaki kuralların yerine
geçerek konuya ilişkin birtakım
değişiklikler getirmektedir.

Bu değişiklikler ile pestisitlerin
halk sağlığı ve çevre üzerindeki
etkilerine daha fazla dikkat
çekilmektedir. Ayrıca, çok
tehlikeli pestisitler ve hassas
grupların korunması konularına
özellikle değinilmektedir.
Kaynak: EPPO
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AB’den Haberler

FAO:
GIDA FİYATLARI
DÜŞEBİLİR

Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) yaptığı bir
açıklama ile önümüzdeki aylarda
gıda fiyatlarının düşebileceğini
duyurdu.

AV SEZONU AÇILDI
Balıkçılar, 1 Eylül’de, yeni balık av
sezonunun başlamasıyla “Vira Bismillah”
diyerek balık av sezonunu açtı. Akşam
saatlerinde denizlere açılan balıkçılar
av yasağının kalktığı gece yarısından
sonra Marmara ve Karadeniz’e açılarak
avlandı. Balıkçılar avladıkları balıkları
gece yarısından sonra teknelerden
kasalara koyarak Yeni Kapı’da bulunan
Su Ürünleri Hali’ne taşıdılar.
İstavritin kasasının 90 TL’den satıldığı
balık halinde, vatandaşlar balıklara
yoğun ilgi gösterdi. Balık halini ziyaret
eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, ”Balıkçılarımız geceden yola
çıktılar, bugün de sezonun ilk balıklarını
gördük. Denize çıkan arkadaşların
dediğine göre, bu sene, geçtiğimiz yıllara

göre daha iyi olacak. Balık sezonu hayırlı
ve bereketli olsun. Sezonun bol balıklı
olmasını diliyoruz. Bütün insanlarımızın
rahatlıkla ulaşabileceği en güzel yiyecek
maddesi balığı en ucuz şekilde en iyi
balığı yiyebilmelerini ümit ediyoruz”
dedi.
İstanbul Balık Komisyoncuları Derneği
Başkanı Mahmut Uçan ise, av yasakları
ile ilgili sorunların olduğunu belirterek
balıkların yurt dışına gitmesini
istemediklerini söyledi. Balıktaki ithalat
rakamlarının iki sene önceye göre yüzde
70 arttığını ifade eden Uçan, bu sene
istavrit, palamut ve hamsinin fazla
olduğunu söyledi.

FAO
yetkilileri
Temmuz
ayında gıda fiyatlarında geçen
yıldan bu yana en düşük fiyat
seviyesine ulaşıldığını belirterek,
bu eğilimin, hububat gibi
ürünlerin ABD Doları bazında
alınıp satılmasından ötürü,
Dolar güçlendiği takdirde daha
da artabileceğini ifade etti. Bu
düşüşte son yıllarda artan buğday,
mısır ve soya stoklarının da büyük
etkisi bulunmakta. FAO, geçen yıl
yaşanan kuraklığın ardından, bu
sene dünya hububat üretiminde %
7 artış olacağını öngörüyor.
Kaynak: Euronews

Kaynak: DHA-Hakan KAYA

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI
Avrupa Birliği’nde ÇMVA 2010 verilerine göre işletme başına ortalama destek miktarı
(11.171€) 28.480 TL’dir. 149.960 € ile Slovakya, işletme başına en çok tarımsal destek alan
ülkedir. 2004 yılında AB üyesi olan Slovakya, aynı zamanda kırsal kalkınma, tek alan ödemesi
ve çevre desteklemelerinde de işletme başına en çok destek alan AB ülkesi konumundadır.
Bitkisel üretim ve hayvansal üretim özelinde işletme başına en çok destek alan ülke
Finlandiya olmasına rağmen, toplamda işletme başına en çok destek alan ülkenin Slovakya
olmasının sebebi; hem yeni üye ülkelere verilen “tek alan ödemeleri”, hem de tarımsal işletme
sayısının az olmasıdır. Çek Cumhuriyeti’nin işletme başına en çok destek alan ikinci ülke
olmasından hareketle, yeni üye ülkelerde, tek alan ödemelerinin tarımsal işletmelerin AB’ye
uyum sürecine oldukça katkı yaptığı sonucu çıkarılabilir.
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AB-Türkiye Organik Tarım Ticaretine Bakış
Birim MOR

AB Uzman Yrd.

KSK’lar aracılığı ile de üçüncü bir ülkede üretilen
organik ürünler AB’ye ihraç edilebilmektedir. Söz
konusu KSK’lar, organik tarım ile ilgili AB mevzuatları
çerçevesinde ürün sertifikalandırma yetkisine sahip
kuruluşlar olup, faaliyet gösterdikleri ülkelerin
mevzuatlarına uyumlu olmaları zorunlu değildir.
Ancak ülkemiz mevzuatı gereği Ek IV listesinde yer
alan KSK’lar, faaliyetlerini Türk organik tarım yasal
çerçevesi uyarınca sürdürmek zorundadırlar. Halihazırda
1235/2008 sayılı Tüzüğün Ek IV listesinde yer alan ve
ülkemizde faaliyet gösteren 13 KSK bulunmaktadır. Öte
yandan, henüz yürürlüğe girmemekle beraber, üçüncü
ülkelerde AB mevzuatına uygun üretilen ürünlerin
kontrollerini yapmak üzere tanınan
kontrol kuruluşlarının ve otoritelerinin
listesi de aynı Tüzüğün Ek I’inde yer
alacaktır.

Organik üretim, geleneksel ihracat ürünlerimiz olan
kuru üzüm ve kuru incir gibi ürünlere dış talebin artışı
ile birlikte 1980’li yıllardan itibaren gelişmeye başlamış
ve başta 8 olan organik ürün çeşidi zamanla artarak
200’ü aşmıştır. Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)
kayıtlarına göre, 2011 itibarıyla ortalama 42 bin üretici
tarafından, 442 bin ha kültüre alınan alan ve 172 bin ha
doğadan toplama alanı olmak üzere toplam 614 bin ha
alanda, yaklaşık 2 milyon 900 bin ton organik üretim
yapılmaktadır. Ayrıca, organik ürün işleyen, pazarlayan
firma ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının (KSK)
sayılarında da artış gözlenmektedir. Bu durum, sektörün
bütün yönleriyle gelişmekte olduğunu kanıtlamaktadır.
2011 yılında organik ürün ihracatından
kazanılan 15 milyon Dolar’ın % 64’ü
Almanya’ya, % 14’ü ise Fransa’ya yapılan
ihracattan elde edilmiştir. Ülkemizde
iç pazarın payının kısıtlı olmasından
dolayı, organik tarımın gelişmesi, büyük
oranda AB ile yapılan ticaret ile doğrudan
ilişkilidir. Dolayısıyla AB ile yapılan
organik tarım ticaretinin yasal çerçevesi
önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, organik ürünlere özgü
bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
(GTİP) bulunmaması ve bu nedenle
bazı organik ürünlerin “organik” olarak
kayıt altına alınmadan ihraç edilmesi,
organik ürün ihracat verilerinin gerçeği
yansıtmamasına neden olmaktadır. Son
yıllarda sektörde kaydedilen gelişmeler
memnuniyet vermekle birlikte; organik
ürünlere özgü, ilgili paydaşların
eşgüdümünde bu ürünlerin ihracatına yönelik yeni bir
ulusal kayıt sisteminin geliştirilerek daha doğru ihracat
verileri elde edilmesi ve bu veriler doğrultusunda organik
ürün yetiştiriciliğine yönelik çok yıllı planlama yapılarak
arz talep ilişkisinin daha doğru kurulmasının AB ile
ülkemiz arasındaki organik ürün ihracatını artıracağı
öngörülmektedir. Aynı şekilde ülkemizin, “Organik
üretim ve üretim tedbirleri bakımından eşdeğer olarak
tanınan üçüncü ülkeler listesi”ne dahil edilmesi de
organik ürün ihracatını olumlu yönde etkileyecektir.

AB ile üçüncü ülkeler arasındaki ticaret,
1235/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü ile
düzenlenmektedir. Söz konusu Tüzükte,
organik tarım ticareti yapmak isteyen üçüncü ülkelerin
dahil olması gereken iki farklı liste bulunmaktadır.
Bunlar “Organik üretim ve üretim tedbirleri bakımından
eşdeğer olarak tanınan üçüncü ülkeler listesi” (Ek III)
ve “Üçüncü ülkelerde ilgili kontrolleri gerçekleştirme ve
sertifika verme yetkisini haiz olan kontrol kuruluşlarının
ve otoritelerinin listesi”dir (Ek IV). Ek III listesinde yer
almak için üçüncü ülkeler teknik dosyalarını hazırlayarak
Komisyona başvurmakta ve uygun bulunan ülkeler bu
listeye dahil edilerek, ulusal mevzuatları çerçevesinde
üretilen ve sertifikalandırılan ürünlerini AB’ye ihraç
edebilmektedirler. Ülkemiz tarafından bahse konu listeye
dahil olmak için 2003 yılında yapılan başvuru ile ilgili
çalışmalar halen devam etmektedir.

Kaynaklar:
Türkiye Organik Tarım Strateji Planı 2012-2016,
Ege ihracatçı Birlikleri, AB Komisyonu

Ek IV listesinde yer alan ve AB tarafından tanınan
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AB Mevzuatı

Güncel Mevzuat / TAIEX Faaliyetleri
1. Türkiye’den insan tüketimine yönelik çift kabuklu yumuşakçalar ithalatında koruyucu önlemlere ilişkin
31.07.2013 tarih ve 743/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
2. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili 1107/2009 sayılı Tüzüğüne
uygun olarak, aktif madde bitertanol onayının geri çekilmesine ilişkin 08.08.2013 tarih ve 767/2013 sayılı
Komisyon Uygulama Tüzüğü
3. Tüm hayvan türleri için bir yem katkı maddesi olarak Lactobacillus kefiri DSM 19455 preparatının
ruhsatlandırılmasına ilişkin 12.08.2013 tarih ve 774/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
4. Etkin madde fipronil’in onay koşulları ile bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünleriyle yetiştirilmiş tohum
kullanımını ve satışını yasaklayan 540/2011 sayılı Uygulama Tüzüğü’nü değiştiren 14.08.2013 tarih ve 781/2013
sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
5. Bebek ve devam mamalarında protein gerekliliklerine ilişkin 2006/141/AB sayılı Direktifi değiştiren 28.08.2013
tarih ve 2013/46/AB sayılı Komisyon Direktifi
6. Bazı ürünlerde acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazole, etoxazole, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam,
lambda-cyhalothrin, profenofos ve prothioconazole için maksimum kalıntı limitleri ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi’nin 396/2005 sayılı Tüzüğü Ek2 ve Ek3’ü değiştiren 30.08.2013 tarih ve 834/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin piyasaya bitki koruma ürünlerinin arzına ilişkin 1107/2009 sayılı Tüzüğü
uyarınca sedaxen, Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 ve DSM 14941 türleri), emamectin, Pseudomonas
sp. strain DSMZ 13134, disodyum fosfat ve pyriofenone aktif maddeleri ruhsatlandırılmış ve 540/2011 sayılı
Uygulama Tüzüğünün eki bu doğrultuda değiştirilmiştir

T.C. Resmi Gazete

Mevzuatlara EUR-Lex internet sitesinden ulaşılabilir.
http://new.eur-lex.europa.eu
1. Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik, 07.08.2013, No: 28731
2. Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına
Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 16.08.2013, No: 28737
3. Türk Gıda Kodeksi -Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49), 16.08.2013, No: 28737
4. Türk Gıda Kodeksi -Tuz Tebliği (Tebliğ No: 2013/48), 16.08.2013, No: 28737
5. Türk Gıda Kodeksi -Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri
Tebliği (Tebliğ No: 2013/45), 18.08.2013, No: 28739
6. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 03.09.2013, No: 28754

TAIEX Faaliyetleri

7. Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 17.08.2013, No: 28738
8. Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20.08.2013,
No: 28741
1. 2 Eylül 2013, AGR IND/EXP 51450, “Bal Kalitesi” Uzman Görevi
Faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgilere ve sunumlara TAIEX Resmi Web Sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm
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İnceleme
ORTAK TARIM POLİTİKASI REFORMU
G. Şahika ATILGAN
AB Uzmanı

1960’lı yıllarda oluşturulan AB Ortak Tarım Politikası
(OTP), AB’de tarım sektörüne verilen desteğin
temellerini oluşturmakta olup, ilkeleri temelde aynı kalsa
da, zaman içerisinde değişen iç ve dış koşullara bağlı
olarak sürekli bir reform sürecinde olmuştur.

ilgili tehditlere karşılık verebilmek” adındaki bildiri ile
başlayan süreç, 2011 yılının Ekim ayında, Komisyonun
reforma ilişkin mevzuat önerilerini sunmasıyla ivme
kazanmış ve son olarak 26 Haziran 2013 tarihinde OTP
reformu konusunda uzlaşıya varılmıştır.

OTP’de ve dolayısıyla AB’nin tarımsal destekleme
sisteminde en köklü reform 2003 yılında gerçekleştirilmiş
olup, bu reform kapsamında çiftçilere verilen desteğin
büyük çoğunluğunun üretimle bağlantısı kesilmiş
ve böylelikle çiftçilerin daha fazla piyasaya yönelik
üretim yapmalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
Bunun yanı sıra, desteklerin verilmesi, çapraz uyum
denilen, çiftçilerin bazı çevre standartları ile hayvan ve
bitki sağlığına ilişkin standartlara uymaları koşuluna
bağlanarak, çevrenin korunması ve tüketicinin daha
sağlıklı gıdaya erişimi sağlanmaya çalışılmıştır. Tarımsal
destekleme sistemine ilişkin bu yeni yönelim, sonradan
gerçekleştirilen düzenlemelerle de derinleştirilerek devam
etmiştir.

OTP’de neden tekrar bir reform yapılması ihtiyacının
doğduğu sorusunun ardında, Komisyon’un belirttiği
iklim değişikliği, çevre ve gıda güvenliği gibi yeni birçok
dışsal zorluğun ötesinde, asıl olarak doğrudan ödemelerin
daha adil bir dağıtımın sağlanması için gözden
geçirilmesi, desteklerin daha çevreci hale getirilmesi, gıda
zincirinde etkinliğin temini ve kriz yönetim araçlarının
güçlendirilmesi gibi içsel nedenler yer almaktadır. Bu
nedenle de reform, OTP’nin en önemli ayağını oluşturan
doğrudan ödemelere odaklanmıştır.
Son zamanlarda doğrudan ödemelerin dağıtımında,
sadece Üye Devletler arasında değil Üye Devlet
içerisinde çiftçiler arasında da adaletsizlik olduğu
sıkça eleştirilen bir konu olmuştur. Bilindiği üzere,
üretimden bağımsız doğrudan ödemelerin 2003
yılında getirilmesinin ardından, uygulama modeli
konusunda Üye Devletlere bazı seçenekler tanınmıştı.
Desteklerin tarihi referanslara, yani çiftçilerin 2000-

Son olarak OTP, 2013 yılı sonrası dönem için yeniden
bir reform sürecine girmiştir. 2010 yılı Kasım ayında
AB Komisyonu’nun yayımladığı “2020’ye doğru OTP:
Gelecekteki gıda, doğal kaynaklar ve bölgesellikle
9
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ise Üye Devletlerdeki farklı doğal koşullar ve
üretim yapıları dikkate alınarak, daha fazla esneklik
tanınması şeklinde tezahür etmiştir.

2002 döneminde aldıkları destek miktarlarına göre,
bireysel bazda hesaplanması esas olmakla birlikte,
isteyen Üye Devletler, bölgesel modeli kullanabilme,
yani destekleri ülkesel/bölgesel bazda hektar başına
sabit bir ödeme şeklinde dağıtma veya bu ikisinin
karması bir modeli uygulama seçeneğine sahipti. Bu
durum, özellikle bölgesel modeli uygulayan ülkeler
ve çiftçiler aleyhine bir dengesizlik yaratmaktaydı.
Diğer taraftan destek, hektar bazında, yani araziye
verildiği için desteklerin büyük çoğunluğu büyük
çiftliklere gitmekte ve asıl desteğe ihtiyacı olan
küçük çiftçiler yeterli ödeme alamamaktaydı.
Bunun da ötesinde, yeni Üye Devletler için
doğrudan desteklerin aşamalı olarak AB seviyesine
getirilmiş olması ve 2002 yılından sonra üye
olmaları nedeniyle, eski Üye Devletlerin aksine,
desteklerin 2000-2002 yılında gerçekleşen referans
üretime değil, tahmini üretime bağlanmış olması,
bu ülkelerdeki desteklerin AB ortalamasının altında
olmasına neden olmuştu.
Bu doğrultuda Komisyon, doğrudan ödemelere
ilişkin sunduğu reform önerilerinde bu tür endişe ve
eleştirileri giderme kaygısı gütmüş olup, reformun
doğrudan ödemeler açısından yansıması, bir taraftan
desteklerin daha adil, daha yeknesak, daha yeşil ve
daha çiftçi odaklı hale getirilmesi, diğer yandan
10

Reform uzlaşısında, ödemelerin daha adil
dağıtımının sağlanması amacıyla, Üye Devlet
içerisindeki destek oranları arasındaki farkın “iç
yakınsama (internal convergence)” denilen kavram
çerçevesinde düzenlendiği ve böylelikle az destek
alan çiftlikler ile fazla destek alan çiftlikler arasında
bir denge sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Buna
göre, Üye Devletlerin, tarihi referanslara dayalı tahsis
yönteminden vazgeçerek, 2019 yılından itibaren
hektar başına sabit oranlı bir ödeme sunan bölgesel
modele geçmeleri öngörülmektedir. Alternatif
olarak Üye Devletler, 2019’a kadar, bölgesel/ulusal
ortalamanın %90’ının altında ödeme alan çiftlikler
için, 2014’te aldıkları ödeme ile ortalamanın %
90’ı arasındaki farkı üçte bir oranında artıracak
ve her bir çiftçinin 2019 itibariyle bölgesel/ulusal
ortalamanın en az % 60’ı oranında destek almasını
sağlayacaktır. Mesela bir çiftçinin hektar başına
aldığı destek, ortalamanın % 75’i ise, yani % 90’ın
% 15 altında, bu durumda sözkonusu çiftçinin
aldığı destek, aşamalı olarak % 5 artırılarak % 80’e

İnceleme
toplam tarımsal destek miktarının, tarım dışı
faaliyetlerinden elde ettiği gelirin % 5’inden az
olmaması şartını getirmiştir. Ancak Komisyon’un bu
yaklaşımı, her bir çiftçi için bunun hesaplanmasının
bürokrasiye getireceği yoğun yük ve tarım dışı
faaliyetin tanımlanmasındaki zorluklar sebebiyle,
gerek Üye Devletler, gerekse Avrupa Sayıştayı
tarafından uygulanabilir görülmemiştir. Sonuçta
nihai uzlaşıda, doğrudan ödemelerden hariç
tutulacak iş faaliyetlerini (havaalanları, demiryolu
hizmetleri, emlak hizmetleri, spor tesisleri ve mesire
yerleri gibi) içeren bir negatif liste hazırlanmıştır.
Diğer taraftan, listede yer alan herhangi bir işletmeye,

çıkartılacaktır. Diğer taraftan, yüksek oranda destek
alan çiftliklerin destek miktarlarındaki kayıp % 30 ile
sınırlandırılacaktır.
Küçük çiftçilerin lehine öngörülen bir başka
düzenleme, Fransa’nın önerisi ile gündeme gelen ve
Üye Devletlere, çiftçilerin ilk 30 hektarlık arazileri
için kendilerine tahsis edilen mali bütçenin % 30’una
kadar yıllık ilave bir “yeniden dağıtım ödemesi
(redistributive payments)” yapabilme seçeneğidir.

gerçekten tarımla uğraştığını kanıtladığı takdirde,
ödemelerden faydalanma imkanı tanınmıştır. Üye
Devletler, bu listeyi genişletme hakkına sahiptir.
Tarımsal destekleme sisteminin Üye Devletler
açısından daha esnek bir yapıya kavuşturulması
arzusu ise, doğrudan ödeme yapısında çeşitlilik
olarak kendisini göstermiştir. Reform ile birlikte,
daha önceleri Tek Ödeme Planı ve belirli koşullar
altında verilen üretimle bağlantılı destek ile sınırlı
olan ödemeler, üçü zorunlu olmak üzere altı yeni
ödeme kalemi içerecek şekilde genişletilmiştir.

Bununla birlikte, Üye Devletler arasında destek
oranındaki farklılıkların azaltılması (dış yakınsama –
external convergence) konusunda henüz bir karara
varılamamıştır. Konuya ilişkin olarak Komisyon,
iç yakınsama benzeri bir yaklaşım önermiş ve
hektar başına AB ortalamasının % 90’ının altında
destek alan ülkeler için, aldıkları destek miktarı ile
AB ortalamasının % 90’ı arasındaki farkın, 2019
itibariyle üçte bir oranında azaltılmasını öngörmüştü.
Ancak bu yaklaşım, daha hızlı bir yakınsama isteyen
Avrupa Parlamentosu tarafından kabul görmediği
için Haziran uzlaşısında yer almamış olup,
konunun Eylül’de yeniden başlayacak görüşmelerde
çözümlenmesi beklenmektedir.
Doğrudan ödemeler açısından bir diğer konu,
ödemelerin ihtiyacı olan çiftçilere gitmesinin
sağlanması olmuştur. Bu konuda Komisyon, aktif
çiftçi tanımını önermiş ve bu bağlamda, bir kişinin
aktif çiftçi sayılabilmesi için, sözkonusu çiftçinin

Bu ödeme planları içinde en önemlisi, “Tek Ödeme
Planı”nın yerine geçen “Temel Ödeme Planı”dır. Üye
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Reform, tarımsal faaliyete yeni başlayan genç
çiftçiler için de bir ödeme planı getirmektedir. Bu
kapsamda çiftçinin 40 yaşından genç olması ve
temel ödeme alması gerekmektedir. Ödeme, ilk 5
yıl süresince, Üye Devletlerin ulusal zarflarının %
2’si oranına kadar, kırsal kalkınma kapsamındaki
kurulum yardımını tamamlayıcı şekilde, ilave %
25’lik bir ödeme olarak yapılacaktır.

Devletler, diğer ödeme kalemlerine ayrılan oranlar
düşüldükten sonra, kendilerine tahsis edilen mali
bütçenin (ulusal zarf ) % 70’ini bu ödeme planına
tahsis edecektir. Komisyon, Yeni Üye Devletler için
de bu planın geçerli olmasını önermesine rağmen,
son tahlilde bu ülkelerin çoğunluğunun halihazırda
uygulamakta oldukları basit ve sabit oranlı ödeme
planı olan “Tek Alan Ödemesi Planı”nın 2020’ye
kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Bir diğer ödeme planı olan “yeşil ödeme”, temel
ödemeye ek olarak, doğrudan ödemelerin daha
çevreci hale getirilmesi (“greening”) kapsamında
önerilmiş olup, halihazırda doğrudan ödemeden
faydalanmak isteyen çiftçilerin uymak zorunda
olduğu çapraz uyum standartlarının ötesine geçen,
ürün farklılaştırması, kalıcı meraların muhafaza
edilmesi, arazilerin % 5’inin ekolojik odaklı
alanlara (çitler, ağaç, çayır, tampon bölge vs.) tahsis
edilmesi gibi bazı çevresel uygulamaların yapılması
karşılığında çiftçilere ödenecektir. Bu plan, Üye
Devletler için zorunlu olup, ulusal zarflarının
% 30’u oranında finanse edilecektir. Diğer
taraftan, halihazırda çevreye yararlı uygulamalar
yapan (organik tarımla uğraşan veya tarım çevre
tedbirlerini uygulayanlar gibi) çiftçiler, bu temel
koşulları yerine getirmiş sayılacaktır.
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Üye Devletler için uygulanması zorunlu olan bu
üç planın yanı sıra, ihtiyari olanlar da bulunmakta
olup, bunlardan belki de en önemlisi, üretimle
bağlantılı desteklerdir. Halihazırda Üye Devletler,
çevrenin korunması açısından önemli olan
belirli tarım türlerinin teşviki, tarım ürünlerinin
pazarlanmasının
geliştirilmesi,
ekonomik
açıdan zayıf bölgelerde arazinin terk edilmesinin
önlenmesi ve/veya risk yönetimi gibi konularda
ulusal zarflarının % 10’una kadar ilave özel destek
sağlayabilmekteydiler. Yeni reform ile birlikte
bu imkan, hem bütçesel açıdan hem de kapsam
açısından genişletilmiştir. Buna göre, belirli
bölgelerdeki spesifik sektörler için iç yakınsamanın
muhtemel olumsuz etkilerini telafi etmek ve
mevcut koşulları dikkate almak üzere, halihazırda
üretimle bağlantılı destek veren Üye Devletler
ulusal zarflarının % 8’i; daha önce vermiş olduğu
ödeme düzeyi % 5’in üstünde olanlar ise % 13’ü
oranında üretimle bağlantılı destek verme olanağına
sahiptir. Ayrıca, protein bitkileri için % 2 oranında
bir üretimle bağlantılı destek verme olasılığı da
bulunmaktadır.
Bir diğer ihtiyari yardım planı, “küçük çiftçi planı”
olarak adlandırılan ve katılımcılarına basitleştirilmiş,
sabit bir ödeme sunan, daha esnek çapraz uyum
koşulları getiren ve yeşil ödeme yükümlülüklerinden
muaf tutan plandır. Bu plana dahil olan çiftçiler,
Üye Devletler tarafından 500-1250 Avro arasında

İnceleme
belirlenen yıllık sabit bir ödeme alabilmekte ve bu plan,
Üye Devletlerin ulusal zarflarının % 10’una kadar
finanse edilmektedir.

pozisyonlarını artırmak üzere, rekabet kurallarında
sınırlı istisnalara gidilerek, sektörün daha iyi işlemesi
için çeşitli düzenlemeler getirilmektedir. Bu kapsamda,
daha önce belirli sektörlerle sınırlı olan üretici
örgütlerinin ve branşlararası örgütlerin tanınmasına
ilişkin kurallar, tüm diğer sektörleri kapsayacak
şekilde genişletilmiştir. Ayrıca, belirli koşullar altında
çiftçilere, zeytinyağı, sığır eti, hububat ve diğer bazı
tarla bitkilerinin arzına ilişkin sözleşmeleri toplu olarak
müzakere etme imkanı tanınmıştır.

Son yardım planı, doğal kısıtı bulunan alanlara
verilen desteklerdir. Üye Devletler, tarımsal üretimin
zorlu koşullarda gerçekleştirildiği alanlarda üretimin
devamlılığının sağlanması ve biyoçeşitliliğin korunması
için, ulusal zarflarının % 5’ine kadar bir oranda ilave
destek sağlayabilmektedir.
Reformun Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) açısından
getirdiklerine bakıldığında, genel itibariyle kamu
müdahalesi araçlarının iyice azaltılarak, bir yandan

OTP’nin 2. ayağı olan kırsal kalkınma politikası
konusunda ise reform, politikanın ortaklaşa finansman,
çok yıllı ülke programları, tedbir menüleri gibi eski
temel yapısını korumakla birlikte, mevcut duruma
kıyasla daha esnek kurallar getirmektedir. Bu çerçevede
kırsal kalkınma tedbirleri, artık “eksenler” olarak değil,
“öncelikler” olarak sınıflandırılacak ve Üye Devletler, 6
ana öncelik ve bunların daha detaylı odak alanlarını (alt
öncelikler) dikkate alarak, hedeflerini gerçekleştirmek
üzere, kendi kullanacakları tedbirlere karar verecektir.

piyasaya yönelimin ve rekabetçiliğin artırılmasının,
diğer yandan ise çiftçileri, öngörülemeyen
piyasa dalgalanmalarından korumayı amaçlayan
kriz yönetim araçlarının devreye sokulmasının
amaçlandığı görülmektedir. Bu çerçevede, süt
kotalarının planlandığı gibi 2015’te, şeker kotalarının
ise 2017’de sona ermesi kabul edilmiştir. Şarap ve
bağcılık alanında, bağ dikim hakları sisteminin 2015
sonunda sona ermesine ve 2016 yılından itibaren,
2030 yılına kadar uygulanabilecek, her yıl için % 1
oranında artırma imkanı bulunan yeni ve dinamik bir
dikim ruhsatı idare mekanizması getirilmesine karar
verilmiştir.
Kriz yönetimi açısından, genel piyasa bozulmaları
durumunda Komisyona acil tedbirler alma imkanı
veren ve tüm sektörleri kapsayacak olan ve yıllık
doğrudan ödemelerden yapılacak kesintilerle
finanse edilen yıllık 400 milyon Avro’luk bir “Kriz
Rezervi” oluşturulmuştur. Ayrıca, piyasada çok ciddi
bir bozulma olması durumunda, Komisyon, üretici
örgütlerini ve branşlararası örgütleri, birlikte piyasadaki
arzı idareye etmeye yönelik geçici önlemler almaları
için yetkilendirebilmektedir.

Bu 6 öncelik;
• Tarım, ormancılık ve kırsal alanda yenilik ve bilgi
transferinin hızlandırılması
• Tarımsal üretimin tüm alanlarında rekabetin

Buna ek olarak, gıda zincirinde çiftçilerin müzakere
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İnceleme
artırılması ve işletme verimliliğinin sağlanması,
• Tarımda gıda zinciri yapısının ve risk yönetiminin
geliştirilmesi,
• Tarım ve ormancılığa dayalı ekosistemin korunması
ve geri kazanımı,
• Tarım, gıda ve ormancılık sektöründe düşük
karbon ve iklime dayanıklı tedbirlerin desteklenmesi
ve kaynak etkinliğinin geliştirilmesi,
• Kırsal alanlarda sosyal katılım, yoksulluğun
azaltılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması olarak
tanımlanmıştır.
Reformun 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi
arzulanmakla birlikte, Üye Devlet ödeme kurumları,
yeni doğrudan ödeme sistemine (yeşil ödemeler,
genç çiftçi planı vb.) yönelik gerekli idari ve kontrol
mekanizmalarını oluşturmak için zamana ihtiyaç
duydukları için, destekleme sistemine ilişkin hususlar,
2015 yılından itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
2014 yılı için Komisyon bir geçiş düzenlemesi
önermiş bulunmaktadır. Benzer şekilde, Üye
Devletlerin hazırlayacağı kırsal kalkınma programları

gelecek yılın başında onaylanacağı için, bu alanda da
geçiş kuralları getirilmesi gerekmektedir.
Genel olarak reform değerlendirildiğinde, bu reform
uzlaşısının, AB’nin son dönemdeki genişlemeleri
ile Avrupa’daki tarımsal yapının çeşitlenmesinin
ve AB’nin kendi politik çıkarlarına sahip çok
sayıda Üye Devletin oluşturduğu bir birlik haline
dönüşmesinin bir sonucu olduğu görülmektedir.
Reform tedbirlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin
Üye Devletlere belirli esneklikler sağlanması ve
OTP’nin bir ölçüde ulusallaştırılmış olması bunun
bir göstergesidir. Bu durum, bir taraftan tarım
politikasının her bir ülke veya bölgenin ihtiyaçlarına
göre daha iyi ayarlanmasına imkan sağlarken, diğer
yandan bu politikanın farklı şekillerde uygulanması,
tek pazarın ve adil rekabetin tehlikeye girmesi riskini
taşımaktadır. Ayrıca, doğrudan ödemelerin daha adil
dağıtımının sağlanmasına yönelik getirilen tedbirlerin,
gerçekten bu amaca mı hizmet edeceği, yoksa mevcut
durumu daha kötü bir hale mi getireceği henüz belli
değildir.

KAYNAKLAR
1- AB Komisyonu, 2013 sonrası Ortak Tarım Politikası,
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
2- AB Konseyi, 24-25 Haziran 2013 tarihli 3249. Tarım ve Balıkçılık Konseyi Basın Bildirisi,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11372.en13.pdf
3- AB Parlamentosu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi,
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
4- http://capreform.eu/
5- http://www.euractiv.com
6- AB Sayıştayı, Tek Ödeme Planı Özel Raporu,
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8322724.PDF
7- Introducing More Equity in The CAP: A Difficult Challenge,
http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep55.pdf
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BELÇİKA (BE)

“On kişiden dokuzu çikolatayı sever; onuncu da daima
yalan söyler.”
					
John Q. Tullius

Belçika tarımı, ülke GSMH’sinin %0.7’sine tekabül
ederek ülke ekonomisine 1 ,925 milyar Avro’luk katkı
sağlamaktadır. Tarım sektörünün toplam istihdamdaki
payı %2’dir. Başlıca tarımsal ürünleri; domuz eti, sebzeler, süt ürünleri ve sığır etidir.
Belçika’nın güçlü küreselleşmiş ekonomisi ve ulaşım
altyapısı, Avrupa’nın diğer bölgeleri ile entegredir. İleri
derecede sanayileşmiş bir bölgenin merkezinde yer
alan konumu, Belçika’nın ticaret hacminde dünyanın
15. büyük ülkesi olmasında önemli bir paya sahiptir.
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Dünyaca ünlü çizgi roman
serisi “TenTen’in Maceraları”
nın yazarı Herge, Belçikalı’dır.
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Biliyor Musunuz ?
AB Bayrağı:
Halka halindeki 12 yıldız
birlik
ideallerini,
dayanışmayı ve halklar arasındaki uyumu simgeler.

AB Marşı:
AB’yi simgeleyen melodi, sözleri Schiller’e ait
olan ve Beethoeven tarafından bestelenen Dokuzuncu
Senfoni’dir.

Avrupa Günü:
Avrupa Birliği’nin arkasında
yatan fikirler, ilk olarak 9 Mayıs 1950’de Fransız Dışişleri
Bakanı Robert Schuman tarafından ortaya konulmuştur.
Bu nedenle “9 Mayıs Avrupa
Günü” olarak kutlanmaktadır.

AB’nin Mottosu:
“Çeşitlilik içinde Birlik”
AB’nin mottosudur.

Uzman Gözüyle
Aylık süreli yayın

Özkan KÖYLÜBAY, Daire Başkanı
Genel Yayın Yönetmeni
Editoryal Kurul

Yayın Danışmanları

G. Şahika ATILGAN
Arzu YÜRÜKÇÜ
Yayın Koordinatörü
F. Ömer TİRYAKİOĞLU
Dr. Burak Rahmi YILDIRIM
Nursel KILIÇ
Haber ve Görsel Yayın Yönetmeni
Katkıda Bulunanlar
Dilek ÇEVİK
Şebnem TÜZÜN KEZER
Murat ASLAN
Duygu ÇEVİRME

Katkıda Bulunanlar (devam)
Ahmet Berkay BULUTCU
Neslihanece KORKMAZ
Esra ÜNAL
Derya DAĞDELEN
Birim MOR
Özge BOZKUŞ
Ş.Birceyudum EMAN
Ufuk ALKAN

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

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